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Jaraguá do Sul, 19 de junho de 1993 Cr$ 15.000,00

Cr$ 100 mi
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D produtores
de banana
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Paralelo

Compra(l8l6) Cr$51.700,00
Venda(I8I6) Crl>52.400,00
Fonte: HF Assessoria

Turismo

COmpra(l8l6) Ct$ 50.900,00
Venda(l8/6j: Ct$ 51.900,00
Fonte: BB

Comercial

Compra(l8/6) Ct$48.614,00
Venda. (l8/6) Cr$48.634,OO
Fome: BB

TR
18/5a 18/6 " .30,47%
19/5 a 19/6 " .30,58%
URR
Dia 18/6 Cr$ 29.069,08
Mês : Cr$ 25.126,35
Poupança

� índicepIl8/6 31,1224%
>- CUS (junho)

Engenheiros.....Cr$8.412.925,42
Salário mlnimo
Fevereiro. Cr$I.250.700,00
Março/Abril Cr$ 1.709.400,00
Maio/Junho Cr$3.303.300,OO

Nacional Ylsa

o único que quanto
mais você usa,
menos anuidade

voçê paga.

-

Está consolidada aposição de maiorveículo-âa região __

CORREIO - absorve estrutura

do jornal "Folha Regional"
A estrutura de assinantes,

anunciantes e leiteres do jornal
"Folha Regi0Q81" passa, a partir
desta data, a pertencer ,ao
CORREIO DO POVO._Este é O·

resultado da negociação feita
entre os dirigentes das duas

empresas que agora se fundem
em um só veículo.

Com isso,- o CORREIO DO
POVO passa a possuir 1.500
assinantes a mais e amplia a sua

filosofia de regionalização,
abrangendo com mais eficácia

municípios como Massaranduba e

Luis Alves,
A cobertura dos fatos e

informações da região terá agora

lugarespecífico, apartirdapróxima
edição, em um Caderno Regional.

Páginas 2 e 16

�
o�.�..

- - ���+

·CORREIO�
�m ��� IPC>"� Ia
I. Janlu'doSuJ,05deJunbodel993 =
Justica eleitoral

Menos 200 mil sacas

Brozone trás
. ,

prejuízopara
safrade arroz

A produção de alTOZ de toda a

região e estado está sofrendo uma

queda real de 20%, por causa de
um fungo que reduz a produ
tividade das lavouras. Só em

Massaranduba, de acordo com

especialistas do ramo, o prejuízo
deve chegar a Cr$ 82 bilhões

nesta safra, com uma redução de

200 mil sacas de arroz.
.

Página?

A "Folha" agora
está incorporada
eo mais antigo
semanário do

estado de Santa

Catarina, com a

absorção de

toda asua
estrutura de

assinantes e

anunciantes

Processo e

multa para
os faltosos

".... 3
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Canp1()5.()6) ClS47.000.00
Vcndo(OS.Il6) .c.S47.800.00
feflj Hfdppede
Turbuno
caoqn(0S.ll6) C!S46.700.00
VaKIo(OS.ll6) ClS47.600.00
'eM'"
Comere.1
Ca,.n(OS.Il6) CIS".339)Jl
V_(os.<l6) _ClS43.339.40
F.-:U
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;t:�, :.�::�:�: Telefone celular é instalado no Garibaldi Sindicato mantém

FONE (0473) 76-3200

FAX (0473) 76-0304
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"A hist�F�t)._ gt"ipnss_à �ente, �!io pod�; fJc�� sóna -

saudade". O passado só é importante seo seu tempo foi
bemempregado.

Barão de Itapocu

Confira a história�
Há-72 anos

- Em 1921, falecia em Bananal abrir, em Jaraguá, uma fábrica de

(atual Guaramirim) a sra. Isabel pólvora.
Corrêa, aos 42 81lOS, esposa do sr. - O caso Mauerberg, anterior-
Francisco Corrêa, sub-delegado da mente mencionado não chegava In-

Polícia daquele distrito (o 4°) do tluenciar oj riz com a declaração que
Mun. de Joinville. O Pe, Vicente se segue: "Eu abaixo assinada declaro
Schmitz, de Jaraguá fazia a quemeufilhoCatlosnasceunaRussia,
encomendação. no dia 19-03-1896, que eu casei na

Russie como sr. FredericoMauerberg,
.s: Augusto Mielke, obtinha Ii- no dia 25-06-1897. ass. Jcnija

cença. do Ministério da Guerrapara l'dauerberg. nascida Pukke",
.

Há 70-anos
- Em 1923, no distrito de Hansa, - Estava marcado um jogo de

município de Joinville, se faziam os futebol entre o "América" de Joinville

preparativos para a construção d� e o "União", de Jaraguá, este tendo os
ponte sobre o Rio Novo. seguintesjogadores: Rodolfo, Carlito,

Fischer, Eöclf, Hilário, João, Paulo
- Leopoldo Jenssen pedia exone

ração do cargo de 1 o suplente de

subdelegadode polícia, sob a alegação
.

de não poder exercer

simultâneemente o cargo de sub-de-
-

legado e intendente distrital de

Jaraguá.

Luiz, Ottokar, Jorge e Anbur,
- Johanna Breithaupt. filha de

Achilles, filtura esposa dó empresá
rio e Juiz de paz Erich BIosfeld.'
completava máis um ano de existên-

�

cia e o semanário dava a notícia

como destaque social da semana.

Há 50 anos
- Em 1943, Guilherme Winter no Brasil. Convocados que estives-

punha à venda uma chácara (Lmorgo) sem para servir em suas forças arma-
e casinha de madeirá, situada nos das e incorporados, podiam pedir sua
fundos da rua Marechal Deodoro, transferência para as forças armadas

perto da ex-praça de esportes do" do país de que eram originários.
Aimoré. Iuformações podiam ser - O Presidente da Re\9ública assi-

obtidas na oficina de Jorge Niemann. nava decreto-lei, isentando de qual-
- Era assinado um acordo sobre a quer imposto federal, estadual ou

convocação para o serviço ativo municipal, de IS a 30 de junho, aos
da Forças Armadas do Brasil e postos dergasolim!. pela compra de

EE.UU. - o exército, marinha e qualquer quantidade de borracha ve-

aviação -, d� cidadãos brasileiros lha, que efetuassem mediante auto-

domiciliados naquele país e de cida- rização da comissão de controle de

dãos norte americanos domiciliados acordos de Washington.
Há 10 anos

- Em 1983, a baixa freqüência
trazia ao Hospital "Jaraguá" um' dé
ficit de caixa que beirava a situação
pré-falimentar, o mesmo aconte

cendo ao "São José". O Ver. Amoldo
Schulz defendia a união dos dois

partidos para encontrar fórmulas

para tirar do sufoco es dois

nosocômios locais.

Cruz e Sousa, a quantia de 3 milhões

para frente aos prejuízos da última

enchente, de um total de 20 milhões

que solicitou.
- No dia 23-06-1983 transcorri

am os 65 anos de casados de José e

Catarina Ruysam Ersching, eles que

completavam as bodas de ferro, ten
do sido abençoados na Capela Santa

Emília, no alto da colina, em 1917,
tendo como testemunhas João

Butschardt e Josef Henn, "áqui em

Jaraguá do Sul Cl

- O pref. Albano, Melchert, de

Corupá, recebia do Ministério do

Interior, por intennédio do Palácio

� - .., ..... I .- � - ,.. ...... '* ... � , .'.- _- �-,.. .....

.o CORREIO ainda
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maior

A incorporação, pelo CORREIO
DO PO va, do '�'e171anário "folha

'J Regional" de Massaranduba é uma

demonstração clara e inequívoca de
arrojo empresarial, com a confiança
de que os as..sinantes e clientes da
"Folha" terão uma prestação de

serviço ainda melhor. Isso vem ao

encontro da filosofia da

regionalização - que passa a ser

cada ve= mais forte - do semanário

mais antigo do estado.

Em todo o tempo de existência da
"Folha" os objetivos dos seus

IS!

dirigentesforamalcançados.assim,
a comunidade massarandubense e

. dos municipios circunvizinhos, que
permanecerá sendo assistida pelo
CORREIO DO POVO, teve a

oportunidade de, contar com aquele
importante meio de comunicação,

r

atuante e sério.

Agora, os 1.500 assinantes da
"Folha Regional" se integram aos

Aniversário do G.O.B.
"

,'1'

'� Natureza, aRazão e an«:
manidade, este-fetxe indissolúvel
e sagrado, que nenhuma força
humana pode quebrar. grava
ram no coração do homem timo

propensão irresistívelpara, por
todos os meios e com todas as

forças, em todas as épocas e em
todos os lugares, buscarem ou

melhorarem o seu bem estar."

(Joaquim Gonçalves Lêdo, 10

Vigilantesdç GO!3).

Gonçalves Lêdo ilustra, com
suas palavras, a extraordinária e

transcendental missão social da

SublimeOrdemMaçônica,emais,
esclarece que Maçonaria não se

_
faz intra-muros, em estado

CORREIO DO POVO
Fundado em 10demaio 1919 - DiretorGeral: EugênioVictorSchmOCkei, Jorn. ORT/SC 729, Dir. Empr. n° 20- Diretor
Administrativo: Francisco Alves - RepórterRegional: Marcial Murara - Repórter: Yvone A. S. Gonçalves (ORT/SC
219) - Redação, administração e publicidade: Av. Mal Deodoro, 122, 1° andàr- CEP 89251-700/Caixa Postal19-
CEP89251 - 970 - Jaraguá do Sul- Fone (0473) 72-3363 Fí)x: (0473) 71-0091 - Sucursal RegionalGuaramirim: Rua
João Butschardt, nO 67 - Fone: 73-0608 - Diagramação: Jaime de Borba ORT/SC 32 - Composição: Darion
Decleverson , Adriano Trentini e Irma Pereira - Arte final: Arialves Laus - Fotolitos: Cesar Junkes - Diagramação,
Composiã9 !.'aser e Fotolito: CORREIO DO POVO - Impressão: Jornal de Santa Catarina. Associado a Adjori e

.

Abrajori. Os artl!;losassinados näo refletem a opiniao do jornal. Circula na microrreqíäo da Amvali e em mais 93 cidades

�c �� ����, faJ�7 ...�><.terior.

Alta Tecnologia
em matérias-primas'
para alimentos

Fone: (0473) 71-2277 - Jaraguá do Sul- SC
- .

"'" _
... _-

'.-

.. "

r:.... l\_� "_'• .,;; ",- >\0-

do' CORREIO DO POVO, que
consolida a sua posição de maior

veículo de comunicação escrita do

Vale do Itapocu.

Amodernidade aliadaà uma linha
editorial independente e voltada a

servir a comunidade foram pontos
que influenciaram a decisão dos

dirigentesda "FolhaRegional �',para
efetuarem anegociação como "CP"�
Tudo isso vaigarantirocumprimento
dos compromissos com os clientes e

amigosdaquelejornal, que receberão
a atenção que lhes é justa.

Para o CORREIO DO POVO,
acolher a estrutura da "Folha" só
vaiampliaroshorizontesda empresa,
que pode assim tornar ainda mais

abrangente o trabalho de apoio e

informação comunitária em toda a

região. O objetivo é, e sempre será,
oportunizar aos leitores a melhor
informação, transmitindo

confiabilidade e verdade.

Arnoldo Alexandre

vegetativo, com mentalidade
fóbica. É da lei biológica que toda
vidaorgânicadeve se desenvolver
e se aperfeiçoar. Maçonaria é um

organismo vivo, cujas raízes pro
fundas astemos, no Brasil, desde
os primórdios da História Brasi
leira.

Pelo que, com humildade, co
nhecemos da historiografia ma

çônica, muito embora o G.O.B.
tenha sido fundado em 17 de ju
nho de 1822, desde oMO de 1788
vem aMaçonaria atuando no Bra
sil, haja vista que a primeira orga
nização considerada para-maçô
nicafoi fundadanaBahiaen11797,
com a Sociedade dos Cavaleiros
da Luz e, em 1798,. cm

Pernambuco, se 'instalava o

Areópago de Itambé. Mas, na re
alidade, a primeira Loja Simbóli
ca Regular se instalou, em 180 I,
na cidade do Rio de Janeiro. Ain
da, na Bahia, em 1802. foi insta
lada a Loja "Virtude e Razão",
filiada ao Gr. Oriente da França.

Com a fundação e instalação
do G.O.8., em 1822, meses antes
deconsumada a Independência do
Brasil, ali na bigorna da
fraternidade universal foi forjada
a liberdade que conquistamos e,

soberanamente exercemos, tribu
tando ii grata e honrosa homena

gem aos nossos Irmãos do glorio
so passado da Maçonaria Brasi
leira.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Carropopular,
mais uma doce ilusão

ogoverno doPresidente Itamar, naverdade.jánasceu torto.
Pois para conseguir a tal

-, "governabilidade", precisou fazer
muitos acordos "politicos" (isto é.iconcessões) com os mais

diversosgrupospolíticos dopaís. Se,por um lado, estes acordos
lhe dão sustentação, por outro, atrapalham bastante atender os
interesses e necessidades dopovo.

Contudo, para não passar em branco, vem adotando uma

série de medidaspopulistas em seu governo.
-

Umadestasmédidas é a "ressurreição'ídoFusca e o incentivo
de se fabricar carros populares. A princípio, o brasileiro de
menor rendaaplaudiu a idéia e até começou asonhar em um dia
ter o seu carro próprio.

Hoje, porém, sabe-se que este sonho nãopassou demais uma
dasmuitas doces ilusões que vem colecionando no correr dos
anos.

Como pode um trabalhador brasileiro, com o salário que a

maioria ganha sonhar com um carro "popular''que custa em

torno de setemil dólares?A esperança talvez seja uma linha de
crédito. Se foi, já era também! Na semana passada ela foi
anunciada, sendo que amenorprestaçãopossível estáhoje em
tomo de dezessetemilhõesdecruzeiros. Etemmais:o adquirente
só pode comprometer trinta por cento de sua renda mensal.
Trocando em miúdos: só quem ganha acima de cinqüenta
milhões de cruzeiros, ou mais de quinze salários mínimos tem

condições -de obter este financiamento.
Que carropopular é esse? Noventapor cento, ou mais. não

;..<
tem condições. de comprar esse tal carropopular, nem a vista,
nemfinanciado. Os únicos que levaram vantagem nessahistória

todaforam, mais uma vez, as montadoras com os abatimentos
e isenções de tributos.

Senhor Presidente, está na hora "e acordar e cair na real.
Não adianta oferecerpara venda um carropopular de Setemil
dólares quando apopulaçãoganha um salário defome. Reduzir
o lucroexorbitantedamaioriadas empresase aumentaroganho
do trabalhador é o primeiro passo a ser dado.

Decocheira
Dados do censo econômico revelam que cerca de vintepor

cento de catarinenses vive em estado demiséria, Oll seja. oganho
familiar, por mês, é menor que à valor da cesta básica.

Zonta
• ••

Justo O projeto
do "6rgão oficial
.Jaraguá dQ Sul - A Câmara
de Vereaderes'de Jaraguá do
Sul está apreciando o projeto
de autoria do executivomuni

cipal quecriao órgão depubli
cação oficial da prefeitura
municipal. Oprojeto estavaem
pauta para ser votado durante
a sessão de ontem à noite i o
Presidente da Câmarä, verea
dorhuiz Zonta, considera a

ação justa, porparte dç prefei
to, 'Durvâl Vasel, desde que
limite-se.às publicações ofici
ais do executivo, legislativeou
judiciário.

.

Zonta declarou, em entrevista
exclusiva, que vê a atitude.do
executivo como uma formade
reduzir os custos com apubli
cação de leis, decretos e outros
atos oâciais domunicípio eque
isso não vai atrapalhar o

envolvimento dos órgãos de

imprensa da cidade. "No que
concerne a outros anúncios
serão utilizados os jornais de

Jaraguádo Sul,masno tocante
aestas publicações legais, acho
justa a medida do prefeito",
disse o vereador.
Quanto aos trabalhos

\ v
:

Pres:dente Luiz Zonta

legislatives o presidente'disse
quehouve polêmicas em tomo

de alguns projetos, mas que
isso é natural e faz parte do
trabalho dos legisladores, pois
é a Câmara o fórum de deba
tes onde são discutidos os pro
jetos que visam os interêsses

damunicipalidade. "Tudo isso
émuito correto e de certa for
ma temos observado umarela
tivafacilidadeemconduzireste
processo de discusão".

•

•

maiorprazo
Florianópolis - O deputado

CelsoBonatelli, líderdoPDT, apre
sentou projeto de lei que assegura
aos consumidores residenciais da
CELESC e CASAN o direito de
efetuarem o pagamento das' fatu
ras de consumo, além da data nor
mal de vencimento, em mais 3 da

tas,comintervalode7, 14e21 dias,
sem qualquer acréscimo ou atuali
zação mcnetária. O parlamentar
explicou que a proposição visa
atender os reclames de trabalhado

res, aposentados e pensionistas
que recebem seus salários e

proventos em data posterior ao

vencimento das faturas.

Bonatelli esclareceu ainda que
aCELESC, em observância aoDe
creto 1.399, de 3 de fevereiro de

,

1�92, já oferece estas opções-dê
datas aos seus consumidores. O

projeto, porém, visa dar força de
,

Lei ao Decreto e estender este be
nefício aos consumidores da
CASAN.

"Muitas pessoas recebem sa

lários e proventos após a data de
vencimento de suas contas de água
e luz e, assim, são obrigadas a pa
gar acréscimos por atraso no pa
gamento das contas. Acreditamos

que este projeto virá disciplinar
esta questão e facilitar aos consu
midores o pagamento das faturas
sem acréscimos ou atualização
monetária", 'frisou.

Império do 001
CO'NDOMíNIO A PRECO DE CUSTO-

- ,

• TERRENO CENTRAL COM 2.17511).2�_
EM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIAÓÀ (Rua Max Wilhelm)

• 2 APARTAMENTOS POR ANDAR.
• QUADRA DE TÊNIS.
• SAUNA.
• PISCINA (ADULTO E INFANTll)'�
• PLAYGROUND.

CONSTRUTORA:

����T�� Florianópolis - SC

RESERVAS PARA AQUISiÇÃO:
ENGETEC CRECI934.J

Imobiliária - Eng. Civil FONE 72-2679

ENGETEC
Rua Cei. Procópio G. de Oliveira, 285

\) Jaraguá do Sul - SC
»
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Dr. Walter B. Falcone

Produtores orgânicos

Temos que trabalhar em

cima do uso e do abuso dos,

agrotóxicos. O uso inadequa
do dos agrotóxicos e aplica
ção de agrotóxicos inadequa
damente é U/;/G realidade. Ori
gina-se pela tnsuficiência de
assistência técnica, pela qua
lidade dosprodutos em âesa
corda com as especificações e
pela existência de UI)l merca
do ilegal, que causam a conta

minação dosprodutosagríco
las, do meio ambiente, com

conseqüente prejuízo aos se

res vivos e para a economia

como um todo.

O "salto"dosgastos-brasi
leiros com importação defer
tilizantesde J38,5para 402,9
milhõesde dólares, entre /973

.

e J974, mostrados como age",
osCartéis dos Fertilizantes.
quemajoram ospreçosem até

]OOA. exclustvamente-em nível
nacional. Alguns produtos•

comooDAP-diomõniofosfato
-comparondo-se ospreçosna
cionaise internacionais. veri-

.

fica-se diferença -de até
3J. 24%. centra o consumidor
brasileiro. É estarrecedor.

Temos280.000 intoxicados

porano em nosso país. contu
do asestatlsticasdemorte são

inexistentes. devido ao longo
períodoentreaaptieaçõo/con
sumo dosprodutos envenena
dos e a morte-propriamente
dita;

.

por causa disto as

multinacionais dos

agrotóxicos escapam dospro
cessosjudiciais.

oproblema existe e é gra
ve. Nossasmaçãs levam de J 7
a 25 pulverizações de

agrotóxicos. Os tomates até
JOO.

Não são respeitados os

períodos de carência para a

colheitaapósaspulverizações.

Poraatenuarestesériopro
blemajá entramos em contato

com o Secretário Municipal
de Agricultura eMeioAmbt

ente, sr. IngoRabi. que admi
tiu não existir produtores or
gânicos em Jaraguá, ou seja.
produtores que não usem ne

nhum tipo de agrotóxico. Su
geri que fosse incentivado
este tipo de produção. no que
se

_

mostrou favorável. É um

grandepasso e não descansa
rei enquanto não pudermos
ter em nossasmesasprodutos
isentos de agrotóxicos. que
além de saudáveistêm um cus

to de produção bem menor.

04
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Lourenço' Gresinqer,
Seunome: LourençoGressinger, natu
ral de Jaraguá , deGaribaldi, alfaiere,
marinheiro, funcionáriopúblico, faná
tico pelaagropecuária e idealista polí
tico. Faleceu aos 83 anos, no dia 15-

06-93, viúvo de Elisabeth Ruysam, a
razão de sua vida.

Ele teve um pouco de condutor de
massas eporisso foi crucificadodiver
sas vezes por coisas que ele não fez.
Por seguidas vezes tentei uma entre

vista, eele sempre desconversava com
desculpas de alguma coisaque o inco
modava. Eu seiporque, É o que basta.
Vai esta nota como a derradeira des-

,/ pedida, ele que sempre acreditou em
mim. Hoje ele segue a sua viagem em

buscadesuaamada, umaviegemlonga
eeterna.

Nocursodesua vidaeleperseverouno
seu idealismo, contra tudo e contra

todos. LeôncioBasbaumteriaditoque .

O' idealismoéomundoexteríorquenão
temexistência real, sendoapenas pro
duto do nosso espírito, que é, por sua
vez, obra de umEspíritoAbsoluto ou
de umDeus. E Ruy Barbosa comple
tavaestepensamento; �O idealuão se

.O-G....
'C •• '

.oveno

Iança.nova
.raspadínha

Florianópolis - Lançada há

apenas 30 días, a "Raspadinha
Vermelha e Verdeda Saúde", ad
ministrada pelaCodesc, entregou
dia IS� em Florianópolis, os pri
meiros cinco dos 28 automóveis
que. integram. a promoção. A re

ceitadoatualplanoserádestinada
à Fundação Pró-Rim de Santa
Catarina, que há oito meses ini
ciou a construção de um hospital
de 10.440 metr{}S quadrados de
área, emJoinville, ecujoprimeiro

.

módulo deverá ficar pronto até o
final do ano. Seu custo total é
estimado em US$ 6 milhões, ou
Cr$ 300, bilhões, e vai atender

pacientes adultos com doenças
crônicas ou degenerativas dos ti-
-pos renal, diabetes, câncer, reu
matismose outras. Quando esti
ver pronto o hospital terá ISO
leitos e deve receber da

"Raspadinha", até o final da pre
sente promoção, Cr$ 10 bilhões.
Recentemente, o Ministério da
Saúde repassou Cr$ 4,7 bilhões.

Imposto de
Renda �\

Fazemos declarações
de IR Pessoa Física.
Contatos à noite fone

71-8353

Jaraguá do Sul.

define: enxerga-se pelasclareirasque
dão para O' infinito".Assim era O' Lou

renço.
ale teve apenas tun partido: a UDN -

a velhaUnião DemocráticaNacional

que sobreviveupelas siglas impostas
.

pelo gO'vernO' e por grupos. Nunca

disputou cargoseletivos,masconcor
reu para que outros subissem es de

grausda famaedomando, Nãorecla-

estafeta da
-, -.

-

Â •

resistência 0
=e;

nagem, mesmo assim não retrocedeu
em suas convicções políticas e jamais
encheu o bolso de dinheiro aU;eio ou
público para ficar por aí, coçando o

saco. Dedicou-se até os derradeiros
dias à sua frustrada voeação de lavra
dor, que não conseguiu ser, mas que
ajudou aminoraros problemas daque
les aosquaisDeus confiouamissãode
produzir alimentos pata seus seme

lhantes de outras áreas.
Era velho seguidordeAru.r Müllere os

queseguirama sua linha decondutaaté
hoje.
Morreuum dosmaisantigospolíticos
militantes desta terra, sepultado ao

lado de sua esposaElisabeth, na tarde
de 16-06-1993.
Não houve discurso. Nem precisava.
A dor de sua partida eramaior, quem
sabe mais do que as palavras para
aquele exatomomento.
Sóquemconviveucomelesabe avaliar
o HOMEM que ele foi.

QueDeuso tenha bomem lugareque
a terralhe seja leve,para seualquebra
do corpo,
T,CHÁU,AMIGO!Atéqualquerdia ...

CONSIRUTORA E INCOR�ORADORA
.lARAGUA LTDA.

mava nada, não queria recompensas,
- mas punha o seu dedo nas burrices e

nosdesmandosdos quese embriagam
com o éter do Poder.

Acompanhouao longode sua vida um
outro idealista, o do LENÇO BRAN

CO, da pureza de intenções doBriga
deiro Eduardo Gomes, de Juarez

Távora, de 1Il11 tempomim que volta
aoapogeu,novamente, ondemais con
ta o dinheiro no bolso do que servir o

País, os Estados e osMunicípios, que
se fecham em grupos, não se comuni
camcom a sociedade, senãopor formal
correspondência, eodeiam opovoque
eles comandam. Só faltam os chicotes
dos tempos feudais ...
Lourenço amava a conduta sóbria, a
austeridade e a dedicação à causa pú
blica, que andam tão conspurcadas
nos dias atuais, onde o vil metal cor
rompe institutos e instituições, ho
mens,mulheres e crianças e são víti
mas de deboches aqueles que não se
guema Lei de Gerson.
Muito seescreveu sobre as persegui
ções indecentes de que foi vítima,
comoodentemaisfracodeumaengre-

Ed. Isabelle
Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira

. 4aptos por andar (122m2
cada)
Vistapanorâmica,
piscina,play-ground,
churrasqueiras, salão de

_ jogos, salão de festas, 2
elevadores, água quente,
antenaparabólica,
portões eletrônicos.

.

* Financiamento
garantido pelaCEF em
até 20 anos

'>

RuaCei .. BernardoGrubba, 246 � F�ne(0473) '12-0014 - 71 - 0347

*Poupança
superfacilitadapela
Construtora&

LncorporadoraJaraguá

A qualidàde
e o requinte
dometro

qüadrado
mais
econômico
de Jaraguá
do Sul.
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Rita Campinas S/II° - FOlie

(0473) 79-1154 - Massarandub« - SC Vera Kleinübing saindo da prefeitura de Guaramirw.,
L- --,'-- ' acompanhadapela 1" dama do município

Roza CeTeais e

Transportes Ltda

Bananicultura

Jaime de Borba

1 a dama visitou��trê��m:Uniér��;-������:��-- .. :-::Ir ., 'l � ",." •.••

, ,

I •

'

·Vera Kleinublng

.

J',_'

,
,

, '

- Mário Cavalazzi reuniu-se comprodutores em, Guar�mirim; ontem

Cavalazzi Iiberou'CrßL00milhões

'cumpriu roteiro
pela região

Guaramirim - A 1 a dama do
Estado, Vera Kleinübing, esteve
em visita oficial a trêsmunicípos
da Amvali. Ela foi àGuaramirim
e Massaranduba na quarta-feira
eontem, no final da tarde, chegou
àJaraguádoSul. VeraKleinübing
veio visitar as realizações nos

Clubes de Mães, entregando lãs

I e fios para os trabalhos efetuados

pelas mães participantes.
EmGuaramirim, a I" dama de

Santa Catarina chegou às
12h30min de quarta-feira e

almoçou com a 1 a dama do

município, Erci Kleine, e às
presidentes de entidades

assisteneiais.. Ela vis'ito1. .as
atividades de WIl dos clubes de
mãesea tardefoi áMassararl&b.a
para- cumprir roteiro idêntico.
,Da, la ela viajou para o planalto
norte onde passou a noite.
No final da tarde de ontem,

Maria Luiza Vasel recebeua 1"
-. dama i/o estado

Vera, Kleinübing chegou à
J araguá do Sul, sendo

recepcionada no Gabinete do
Prefeito pela I" dama,Maria Luiza
Vasel.

CWIZARD
,I,_I_'_D__I_O__M__A_S�,)

GI _

Para quem deseja voar alto
Rua Preso Epitãcio Pessoa, 820

Fone (0473) 72-3497 -Jguá do Sul

Vendendo asmelhoresmarcas dopais: Dijon, DiFlori;
Fico, Transport, Samello, M-2000, Dakota, Cooper e

outras,

Em breve ao lado tio Banco ItaII.

Massaranduba - S_C

Bar do Ginásio_de Esportes
Aberto de segunda a segunda

Direção deAdemur

s. S. Promoções
Representação de grupos musicais e artistas de

rádio, e televisão
Av. 7 de Setembro, s/n" - Fône (0473) 79-1283

Massaranduba - sc

Direção: Souza e Sasse

II

PAPELARIA
- Cartões variados - Material de expediente

- Jornais, revistas e livros
- Variada linha de presentes

RualldeNovembro,313-Fone79-1000
Massar3Dduba - sc

li

!'

(JS

Guaramirim - O Secretário
estadual de Agricultura .e

Abastecimento,MárioCavalazzi,
assinou ontem um convênio com

",-ã ,A�s()ciação Catarinense de

Bananicultores, para a liberação
de Cr$ 100milhões, contratação
de uru engenheiro agrônomo e a

aquisição de um veículo para a

associação' atender aos

bananicultores do estado.

: ,Cavalazzi elogiou a iniciativa
dos bananieultores em criar uma

associaçêo, preparanq((-�e para
enfrentar, á concorrência com

os países do Mercosul também
produtores de banana. "A

liberação dos recursos e Cl

contratação do agrônomo deve
acontecer a partir de lOde

julho", disse o Secretário.

LOJA CIVAL

Em breve todas as sextas:
Salgadinhos. Caldo de Peixe.. Feijoàda, Churrasco e

Costela
Fone 79-1203

Massaranduba-SC

Massaranduba

Rua II de Novembro, 716 -Fone79-1277
Masaranduba-SC

Auto

Peças

Revendedor
Yammar

�C�R�EIO �q POVO � �ara&,u� do Sul, PJ ue.junho de 1993
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�Projeto visa aumeAt��htabmetal:l:e·:e�f,��ttápr(f�'f.iétfátféfágffßt:5i�

'Microb'àciaSparaaagricultura (

Brazlatina - Oitenta e ummil

produtores rurais de cento e

quarenta e três municípios de

Santa Catarina serão beneficiados

pelo projetoMicrobacias que será
executado pela Secretaria da

Agricultura e Abastecimento.

Com os objetivos do projeto de

incrementar a produção, a

produtividade e a renda da

propriedade agrícola, a secretaria
utilizará recursos do Banco

Mundial, num total de trinta e três
milhões de dólares.
A idéia épromover a adoção de

praticas sustentáveis de manejo e
conservação do solo e da água
pelos produtores rurais de Santa

Catarina, além de melhorar a

rendadapropriedade rural, através
daprodutividade epromovéruma
utilização mais racional do solo.
O objetivo também é deter as

perdas do solo, evitar o

assoreamento do leito. dos rios e

das represas, as enchentes, a

destruição das estradas rurais, a

poluição dos mananciais e o

esgotamento dos recursos

naturais.
O projeto atingirá uma área de

1,8 milhões de hectares, ou seja,
25% das terras agrícolas e tem

como estratégia de trabalho
aumentar 'a extensão e

permanência da coberturavegetal
do solo, melhorar sua estrutura e

drenagem interna, aumentando o
nível de inflitração da água e

controlando adequadamente o

escorrimento superficial
excessivo, dentro e fora da

propriedade.

Entre os reflexos do projeto
estão: a melhoria das condições
físico-químicas e biológicas do

solo, a expansão da área florestal,
o aumento do nível de emprego,
diminuiçãodosriscosdeenchentes
e redução no assoreamento de
mananciais hídricos. No estado
de SantaCatarina serão cultivados
cerca de 41 mil hectares de

pequenas florestas comerciais
através do plantio de 82 milhões
de mudas e 12 mil hectares de
florestas conservacionistas com o

plantio de 15 milhões de mudas,
além de 130 novos viveiros de
mudas de essências florestais.

O projeto de microbacias que
aconteceemUrussanga, na região
do rio Armazém" há mais de um

anojáproduz resultadospositivos.
Um exemplo disso é a motivação
do agricultor Rosalino Sandrini,
de 64 anosde idade. Esteprodutor
rural confirmou a eficiência das
novas técnicas. "Aqui nós

plantamos fumo, café, feijão, cana
de açúcar e outras culturas. A

colocação em "cima da terra de
uma planta chamada mucuna,

espécie de palha que conserva a

terra e mantém sua umidade é
umadasalternativas. Antesaterra
empouco tempode uso logoperdia
sua vida útil e agora o solo vem

sendo recuperado, inclusive o

primeiro sinal é o surgimento de
minhocas. Foram feitas covas no
alto dos barrancos, que servem

para acumular a água das chuvas
e evitar a erosão", diz Rosalino

o
Sandrini.

Governo vai investir US$ 33 milhões em 1,8milhões de hectares que representa 25% das terras agr{colas

'â'i�5��Jr!i!LBolsa
deTelefones
OOMPRA - VENDE - ALUGA

Rua WalterBreilhaupt. 92 (dejTonttiao
Beira Rio Clube de Campo)
F.one (0413) 12-2598
Jaragu4 doSul- SC

RuaReinoldoRau,632
Fone: 72·1599

\

Rodovia BR-280 - Km 60 n" 96
Fone (0473) 73-0317 (divisa
GuaramidmlJaraguá do Sul)

Fabricamos:
* Telas trança simplespara viveiros, hortas,
jardins, alambrados, indústrias e residências,

campos esportivos, chácaras, etc.
* Telascrespasparaportões, divisórias, painéis

eoutras.

Fabricamos qualquer tamanho sob encomenda
Revendemos:

*AramefarpadomarcasMoto e Farbel
*Grampo galvanizadopara cerca

*DistanciadormarcaAçofix
*Aramegalvanizado

DIE BLUMEN
FLORICULTURA
No dia dos namorados dêflores a quem você

ama. Recém inaugurada, lia rua "J1 de Novembro,
456. Ao lado da Macol - Massaranduba: (

GARANTA A PESSOA CERTA NA·FUNÇÃO CERTA
O Profissional que sua empreea precisa.
Com a sel�ção male Profissional.

.

Marque uma visita da HUMANA.
Tercelrlzação exige responsabilidade. E ,a melhor tecnologia.

HUMANA ASSESSORIA EM RH
R. Henrique Sohn, s/n2
Próximo BO Doerlng
Fone (0473) 71-4311

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 16 de 'unho de 1993Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,.... \ .Paí diz que FábioBrozone· provoc� está fora háum ano

d 82 bi
JaraguádoSul-MárioKmth,

. .e 1 pai de Fábio Marcelo Kmth, que
esteve preso durante 122 dias e

depois libertado, contestou as

declarações do filho, na edição do
CORREIO DO POVO, da última
sexta-feira, 12. Eiedissequeotilho
não mora com ele há mais de um
ano e meio e não por causa dos

problemas ocorridos, que
culminaram com sua prisão. Ele
confirmou que está se separando
da esposa por causa do filho.

Segundo Mário, após a

libertação de Fábio, a esposa, com
quem é casado há 25 anos,
condicionou a sua permanência.
em casa, com a do filho, o que ele

•

,pre)UIZO
Massaranduba - O brozone,

fungo que prejudica a formação do
arroz depois do florescimento,.
deixando só a casca nos cachos,
está atingindo as lavouras da

região. Eie se instalanasplantações
em temperaturas freqüentemente
elevadas, mormaço, umidade
relativa do ar também elevada e

.

dias sombrios. Estes fatores
climáticos ocorreram em fevereiro
e março, propiciando o

aparecimento do fungo na lavoura
demarço e abril e comprometendo
a safra regional deste ano.

Há sete anos atrás, em

Massaranduba, surgiram
pequenos focos, que
desapareceram com a colheita.
Entretanto, a "praga do arroz" atual
já afetou 20% da produção, com a

perda de 200.000 sacas. O

presidente da Cooperativa
Agrícola Mista Juriti, Irineu
Manke, informou que entre os 603

I,

Indústria de

Esquadrias
Deretti Ltda..

Fabricaçõodeportase
janelas emgeralsobmedida.

Estrada 10 Braço do Norte, si
n° - Fone pl recados 47-1250
r Massaranduba - SC

Vidraçaria
VilaSalto Ltda

Vidros

Espelhos
Colocações

lo
Massa II

II I,

li Molduras II
lJox

Rua Prof Simão Hess,
432 - Vila do Salto
Luis Alves - SC

/.
!

Só em Massáranduba são 200mil sacas de arrozperdidas

produtores cooperados foram
colhidas 520 mil sacas no ano

passado, sendo a expectativa de

430rnilpara I993.NortlUnicípiosão
colhidas 1 ,2 milhão de sacas do
cereal e o prejuízo causado pelo
fungo atinge a cifra de Cr$ 82
bilhões.

Este mal fez-se sentir em todo o
estado, exceto nas plantações
localizadas em raió, Atalanta e

Agrolândia.

Os maiores focos concentram

se nosmunicípios de Guararnirim,
Garuva e Ilhota.

Anexo ao Posto Barricão
Madeiras a pronta entrega.

Alinhamentoetabuadas diretodoMatoGrosso,daqualidade:
-'

Itaúba - Angelim - Peroba - Grápia - Cerejeira - Cachilhos -

Cedrinho - Guarapeira
Rua 11 deNovembro,7l6-Fone47-1250-Mas.ßaranduba-Se

o pezinho transadinho da cidade

Sônia Beatriz Henn

4& Advogada
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97

10 andar - sala 02
Fone 71-6410

não quer há muito tempo. Disse
ainda que aceita ajudar o filho,
"mas quando ele colocar a cabeça
no lugar".

Lidemar Comércio de
Madeiras Ltda

"''''''I'3I'!!1�lIDJ!J11I:'3lMUDI.:I (5 CALÇADÖS

Av. Mal. Deodoro, 60U
Fones (0473) 72-0506 e 72-0605

� Farmácia Loja
do Bibi Maitê

EMPREITEIRA Bijouterias
URBANOOECKER Perfumaria Tudo em confecções

LTOA Medicamentos para adultos e

casa de alto padrlfo e en Geral crianças.
finissimo acabamento.

Av. Sete de Setembro, Variada linha de
Uotl. sc ./13. n' 199 •

Fone (0./73) 77-1165 '213 - Massaránduba - presentes.
Viía do Salto - Luis Alt'es SC Rua Sete de Setembro, s/n°
- sc Massaranduba - SC

'CostaServiçosContábeisLtda
'cRC - SC - 3./810 - 5

.

Desde 1972 ajudando no desenvolvimento de
Massaranduba

- Contabilidade, Escrita Fiscal, Abertura de Firmas,
Microempresas, FolhadePagämellto,Serv: deCompmação.

Nelson José da Costa - Despachante oficial do
Detran-SC - Credencial n° 318/80.

Emplacamentos, transferência de veiculos,plastificaçäo,
serviço de'fax e-fotocõpias.

Av. 7 de Setembro, 1" andar - Fones (0473) 79-11291
79-1241 - Fax/falle 79-1252 - Massaranduba _ SC

.lUIS

LANCHES
o lanche mais

gordo da cidade.
Servimos: coração,

batata frita e

lanches.
Rua 11 de
Novembro

Massaranduba - sc

.; Adolar VoelzFarmácia ;1,. M@3iJI
Foto

& Cia Ltda

i�
�

lo 11 Ially Mecânica, pintura,
Medicamentos e Per/limaria - Fotos de qualida� se/viços em geral,

Os últimos - Venda dc Iilmes c álbuns peças e acessórios para
Rua II de - Fotos pl documentos carros, //101005.

Novembro, , - Cobertura de eventos
lambretas e bicicletas.

em frente "Para quem tem bom lançamentos (casamentos e festas
Rua I I de Novembro,

aPadaria Bauer gosto" diversas)
2 I O - Fonc(0473 )47-RlW 18 dc julho sill" _

Fone: 77-1177 Luis Afves - SC Centro - Luis Alves - SC 1170Massnranduba - sc LuísAlves
Massaranduba -SC

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sull_'__.�19�de�j�u�nh�o�d�e:_1�9�9.:.3 � � 0._Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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- - 'Q�,lí,.ó: às 18 horas, a cerimônia

de casamento da jovem Silene,
diletafilha do distinto casal Ingo
lange eAdelaide JI': Lange com o

jovem Ingo, filho benquisto do
casal Hans J. Kampmann e A lida

Kampmann.
Após a cerimônia realiza-se a

recepção aos padrinhos,
familiares, parentes e convidados
i10 SER Vieirense, à rua Dona

Matilde, 1.277, nesta cidade,
Aos felizes noivos " demals

parentes as felicitações do
CORREIO DO POVo.

.Almoço ·nl! .Represa'
..

'

•

, '. T T _. • • � ,.

_,,�' .:

Neste. sábado 19, realiza-se o

enlace matrimonial de Joares
Floriànie Luciane RabelloiEle '

éfilho deLuis Carlos {Vandélia}
Floriane e elaéfilha deAntônio
(Regina) Rabello. A cerimônia
acontece na Comunidade Nossa
Senhora das Graças, na Barra
do Rio Cerro, às 20h30min.

'

Na quarta-feira, a.I" dama do estado, Vera
;: �. �

Kleinübing, esteve visitando a região. Ela almo

çou em Guaramirim com a l+dama do munici

pio,.ErcÍKleine (ao centro) e aprovou o

cascudo, prato típico da cidade.

nhada e a eleição da Musa da
o)

Montanha 93. O local é privile-
giado pela rara beleza visual,
com altitude de 748 metros,
onde é espetacular a panorâmi
ca de todo o Vale do Itajaí até o
mar.

Renan Marquardt Buscke
Em 09. .06.93, às 23:09 hs., no :

Hospital e Maternidade "Dona
Helena", em Joinville, anunciou

,

suapresençaumgarotãode 2,860
kg, para alegria de seus, pais
Roberto (Cristiane Marquardt)
Buscke, que levará o pomposo
nome Renan Marquardt Buscke.

A alegria que reina entre os

familiares, não podíamos deixar
de mencionar a euforia dos avós
Arminio (Edir) Marquardt e

paternos Harry DUo (Ilca)
Buscke, assim como os bisavós
HerthaHenschelMarquardt, A lex,
(Isolde) Brunkow e Geraldo
(A/ida) Buscke.\
Pelo feliz evento, os

cumprimentos destafolha.

1°Mountain Rock Festival

A rádio Atlântida FM, de

Blumenau, promove nos dias
20, 21'e 22 deagosto, emTimbó,
o 1° Mountain Rock Festival.
Ummisto de esporte, ecologia e

rock and roll. A promoção terá
lugar noMorro Azul e tem pro
gramada a apresentação de 14
bandas de rock; provas de
Mountain Bike e Trail; shows
de asa delta e parapente; além
de apresentações de grupos de

dança clássica, contemporânea,
sapateado e aeróbica.

Também haverá uma cami-

II

o melhor prd você.

Ligada do seu jeito
Marechal, 491 - defronte o

Col Silo Lltis

08 CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 19 de junho de 1993

Prepare sua barraca e

prestigie esta promoção que
promete ser das melhores. Só
um detalhe: seis bandas já estão
confirmadas.

Marechal Deodoro,819

Sorvetes, tortas, bombons de sorvete.
Atendemospedidosparafestas e também

vendemos na loja

\.

Inaugurada no último dia 26 a mats
nomOpÇ1;0 emacabamentos emestam

pas para Jaraguá do SI/I e região. É a

N. IV.A, AcabamentosemEstampas LIda.
I/ma tniciativa do casal empreendedor
Adolar (Neusa) Wischral:

A competente delegada de nossa cida
de, Dr" Jurema Wulf, trocou de idaâe
110 dla 16. A ela desejamosfellcidades
e ainda mais sucesso em sua vidapro
fissional.

Na foto a beleza e o charme da gataMargareth Ferreira da Silva,
filha de Marcílio Ferreira (Maria da Paz) da Silva. Margareth foi
eleita Garota Heleodoro 93.

OQUE
"

VOCE
QUER

,

E OQ.U�
VOCE,E.

'1..1
>

Vestindo você de corpo inteiro.
Getúlio Vargas, 55

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CP Classificado
Limpezae

conservação Uda.
- Serviços de zeladoria
(escritórios, fábricas,

bancos, lojas, jardins, etc.)
O serviço qltepara sita

organização é incômodo, é
nossa especialização,
Consulte-nos sem
compromisso

Rua José Emmendoerfer, 679
Fone 72-3809 - 'guá do Sul

Limpac

•

VENDE-SE
Área cl 75.000m2, na Tifa dos
Martins. Valor US$ 150.000.
Tratar fone 71-6721 cl Hugo
Mensalista
Moça oferece-se para cui<'lat de cri
ança ou mensalista. Tr;ttar na rua

Francisco Hruschka, 1186, no Bar
do Pedro.

Vende-se

Máquina de 'costura Super Singer
zig-zag, por Cr$ 6 milhOes. Tratar
fone 71-4321 , cl Carmem.•
Vende-se
2 rádiolt0Q8-fltas (um auto-reverse o
outroMotoRádioTucano). Contatos
fone 71-9054:

Casa
,

Vende-se, pl tirar do local, cl 48m2.
Tratar na rua Antonio Bernardo
SChmidt, em fre:lteao n°111, nat, da
Figueira, pr6x. ao salao Vrt6íia.

Escort L
Vende-se, cl 68.000 km originais,
ano 89, gas., por Cr$ 350 milhOes.
Tratar fone 72-1668 cl Beto.

Belina I
Vende-se, ano 75, por Cr$ 55 mi
lhões. Tratar em Três Rios do Norte,

_
na Oficina do Lageano.

Compra-se
...

M6veis para salãode beleza em bom
'!li � estados. Tratar 71-5753.

Balcão
Vende-se balcão frigorlfico, por Cr$
23 milhOes. Tratar na rua Irmão Le
andro, 1.128, pröx. ao salão União.

Yamaha
,

Vende-se. TDR-1BO, ano 89, azul e

�,outra RD-125 ano 87. Tratar na rua

�ILourenço Kanzler, 413, fundosWeg
I.

,

Aceita-se

Roupas para lavar em casa. Tratar
na rua Adão Noroschny, 287- Vila
Lenzi.

Bicicleta
Troca-se bicicleta 21 marchas toda

equipada por tv ou geladeira. Tratar
71-0404, cl Marcos, das 12 às
13:30hs,

Compra-se
Capota de lona p/F-1000. Tratar72-
2456 ou na rua dos Escoteiros, 128
cl Clê.

ALUGA-SE
Aluga-se vestidos de noiva e roupas
para testemunhas - Tratar RuaMajor
Júlio Ferreira 228Vila Lalau72-1102.

Aluga-se
2 peças na rua Richerd Piscke, 344,
por Cr$ 2 milhOes. Tratar 71-9275.

Vende-se
Lanchonete na rua José Narloch,
1742, por Cr$ 45 milhões.

Freezer
Vende-se, de3201, Metalfrio, p'orCr$
10 milhões. Tratar na rua Dona

Matilde, 201 - V'la Lalau, ou fone 72-
1544 cl Anita.

Gol
Vende-se, ano 81. Tratar 72-0903,
cl Claudino.

Vende-se
Acordeon BO baixos, por Cr$ 100
milhOes. Tratar72-3317.

Precisa-se
Casa p/all!gar. Tratar '12.35709 (só
de manhã) ou 73-0506 cl Marlene..

p llili •

:FarmáciaKury,:
I Plantão: sábados, I
I domigos e feriados, I
I das 07:00 às 23 :00 hs I
I�

*Aluga-se I
I nebulizador I
I

Av. Mal. Deororo, I
I

364-Fone72-2041
I

._-------_ ..

Terreno
Vende-se, 15x60, em Três Rios do
Norte, por Cr$ 70milhOes. Tratar na
rua Geraldo Hamack - Vila Lalau
(fundosWeg II).

Kombi
Compra-se, até Cr$ 100 niilhOes.
Tratar 72-2794 cl Orivaldo.

Terreno
Vende-se, de 447m�, ne Jardim Ana
Paula III, por Cr$ 61 milhOes + 47

prestações. Tratar 72-0239 a partir
das 20 horas, falar cl Neli.

Aceita-se

Facção. Tratar na rua Erwino

Menegotti ..241 fundos, cl dona Ma
ria.

Vende-se
Casade de alv_enaria c/3 qtos, c/6
meses de uso. Tratar 72,2931. Va
lor Cr$_450 milhões.

SÓJORNAIS
AssinatUras dos seguintes

jornais:
Folha de São Paulo
Estado de São Paulo

Folha Mercantil
DiárioCatarinense

Jornal de Santa Catarina
Assinaturas/Anúncios

Fone 72-0887.

Apartamento
Vende-se, cl 3 qtos, na Vila Nova,
por Cr$ 600milhões + financiamen
to. Tratar 72-2931.

Procura-se

Peças pl alugar pl rapazes. Tratar
71-6509.

Terreno (

Vende-se, de 12x24 e todo material
de construçao, porCr$ 270milhOes.
Tratarna ruaOnélia Horst, 425 - Vila
Lenzi.

Fusca
Vende-se, ano 82, motor 1300 em

bom estado, por Cr$ 130 milhões.
Tratar na rua Vera Fischer (Iat. rua
RioBranco), 128: pr6x. aoSup. Sesi.

Caravan
Vende-se, ano 76, inteira. Tratar 72-
0214 cl Marcos.

Vende-se
, Máquinasdecostura,umainterloque,

reta e uma cobertura. Preço a com

binar. Tratar na rua João Doubrawa,
493, cl João.

.

Terreno
Vende-se, na praia de Piçarras. Va
lor Cr$ 40 milhOes. Tratar na rua

João Doubrawa, 493 cl rua João
Quintino.

Vende-se
Berço, branco e azul demadeira cl
cercado e/ou chiqueiro, carrinho
inox Hércules em ótimo estado.
Valor Cr$ 5.000.000,00. Tratar
fone 72-2649. Rua Jacob Gesser,
155 próx. Colégio Alberto Bauer.

Vende-se
2 cavalos. Os dois por Cr$ 30 mi
IhOes. Tratar 72�1'793 cl Sandro.

XLX
Vende-se Honda, ano 85. Tratar 73-
3609 cl Cecilia.

Chevette SL

Vende-se, ano 77, por Cr$ 50 mi
lhões. Tratar 71-4198 cl Francisco.

'r·············-······ ..

= Resíduo Têxtil ;
• Compra e Vende •
• Qualquer tipo, tamanho e qualidade. •
• I
• Inclusive resíduo de overlock •

,

• J. Menel Lida •

: Fone - (0473) 71-5964 Bairro- NereuRamos :Jaraguá do Sul - SC
� _...........•

Vende-se
InOalaçaocompleta plmercado, área
de 150m'. Tratar 87-0409 cl Mar
cos.

Brasilia
Vende-se, ano BO, por Cr$ 115 mi
IhOes. Tratar na rua Dona Matilde,
1252 em frente ao salão Vieirense.

Casa

Vende-se, de madeira, cl BOm2 pl
tirar do local. Valor Cr$ 181ÍiHhOes.
Tratar 71-2610.

Vende-se
Betoneirade 1201, porCr$8milhOes.
Tratar na rua Bahia, 270, c/lvone.

Vende-se
115 escoras, 2 metros e meio de

comprim�nto;-por crs 800.000,00
tudo. Tratarna tua RobertoZlemann,
958. Tratar 71-5053.

Overloque -

Vende-se, de 3.500 pontos e calcu
·lador.lratar71"5598,c/donaMaria: '

Monza- SLIE
Vende-se, ano 89, ou troca-se por
carrodemenorvalor. Tralar72-1296.

Casa
Vende-se de 100m2, pl tirar do local,
po�Cr$ 50 milhOes, aceito negócio, ,
Fone 71-6254 cl Jussarea.

Vende-se
Filhotes de cão Basset. Tratar 72-
3397 cl dona Neuza.

Vende-se
Fominhoelétrico Fischer,semi novo,
por Cr$ 3 milhOes. Tratar na rua

Francisco Zacharias Lenzi, 89

TVp&b
Vende-se televisor Phillips, por Cr$
3milhões. Tratarna rua FranciscoZ.
Lenzi,.89,

Fogão
Vende-se, Dako 4 bocas, por Cr$
1.900.000,00. Tra�na rua Francis
co Z. Lenzi, 89 pröx. ao Sup. Lenzi.

Vende-se
Luceli Vende tv p&b 5 polegadas,
por Cr$ 4.500.000,00. T�atar 72-
1234.

Vende-se
2 geladeiras Consul. Tratar72-121 O
cl Carlos.

Vende-se
Portão de ferro vulganizado de 3m x

1,3Om",Tratarna rua Richard Piscke,
247.

Vende-se
Cerca de ferro cl 2 portões de 15
metros corrido por 1 ,20m altura. Tra
tar na rua Araquari, 278, Figueira, cl
lido Laube,

Vende-se

Fogao _f:conõmico a lenha nO novo e

uma lQ,r p&b Telefunken. Preço a

combinar. Tratar na rua säo Paulo,
51 cl Dorvalino,

Procura-se
Casapara alugar. Tratar na rua Onélia
Holtz, s/n" última casa, lado esquer
do.

s
Vende-se
Fábrica de salgadinhos. Tratar 72-
2735.

Saveiro
Vende-se, ano 92, cl capota de fibra.
Tratar 73-0831.

Fusca ou Brasilia

Compra-se. Tratar na rua Richard

Piscke, 234, paga-se até Cr$ 80
milhOes.

Compra-se
Manequim de ferro ou gesso. Tratar
71-0505.

Vende-se
Vaca Holandesa. Tratar 72-1373.

Vende-se
Teclado Cassio CA-100, cl 100 rit
mos diferentes. Tratar 72-2976.

Vende-se
Balcão devidro para loja e uma enci
clopédia Barsacornpleta. Tratar71-
6521.

MonzaSLIE
Vende-se, ano 84. Tratar 76-0285.

• ••••••••••••••••

:Farmácia Suely:• •

• Aberto das 8 às 21 horas •

• Sábado atéas l&horas •

: Fone 72-0170 :
• Promoção •

!AparelhodenebulizaçãoNevovi cl :
.estojoporapenasCr$ 3.400.000,00 •
·à vista. Válido até 04/06, ou

"

• •

.enquanto durar o estoque. •

• Av. MalDeodoro, 852 •

• •

•••••••••••••••••

Vendo
_

Máquina de lavar roupa roupamarca
Wank e 36m,forração. Tratar rua

Jguá 50 casa após calçamento.

Terreno
Vende-se em Rio Branco

(Guaramirim) BR-413, Km 8, ou tro
co por casa em Jguá. Tratar 71-
9832.

Oferece-se .»

Moça para trabalhar de babá. Tratar
73-0011.

Fusca

Vende-se, branco, ano 83 e vendo
ToData. Tratar 72-3668.

Vende-se
Chácara em Corupá pröx, Seminá
rio e vendo moto Honda Dream ano

93, por 45 milhões + parcelas con
sórcios. Tratar cl Claudio.

I

,

Ciclomotor
Vende-se Monark, ano 87. Tratar na
rua do Hotel Schmid!,.179 - Figueira.
Tratar 71-1953.

Terreno
Vende-se, de 4(IOm2em Navegantes,
cl casa de alvenaria, por Cr$ 50
milhões, Tratar 72-1025.

'

Terreno
Vende-se, de 447m2, no Jardim Ana
Paula III. Tratar 7-2-0239 a partir das
20 hs.

'

__
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.cp· Classificados

-, Bordamos comMáquina
Computadorizada

RJa: GeneralOsório, 363
Centro - Fone: (0473) 25-2774

,
.

Blumenau - SC

Título
Vende-se titulo do CA Baependi.
Tratar fone 71-7854, cl Tânia.

Compra-se
TV cores p&b até 4 milhões. Tratar
em Três Rios do Norte em frente

açougue Talaque.

Vende-se
Bar completo na rua José
Emmendoerfer, 594, aceito carro no
negócio.

Casa

Compro, atéCr$�Omilhões. Tratar
72-1033.

.

Compro
Máquina overloque Siruba. Tratar
71-0914.

Brasilia
Vende-se, anc 80. Tratar na rua

Dona Matilde, '1252.

Casa

Vende-se, de madeira, 6><9 na Tifa
da Mosca. Tratar na rua Oscar

Schneider, 927.

Terreno
Vende-se, no trevo de Schroeder.
Tratar 73-0831.

.

Aliuga-se
2 salas comerciais. Tratar 72-0224.

Terreno
Vende-ee, de 10S0m2, casa cl

140m',área comercial emSchroeder.
Tratar 74-1408.

Vende-se
Vestido de festa manequim 40 e um
terreno 4OOm·. Tratar 72-2634.

Vende-se
Toca-fitas Bosh. Tratar 72-3750.

Vende-se
Titulo do Baependi, Tratar 72:2262.
Telefone

Compra-se. Tratar na rua Lourenço
Kanzler, 413.

Kombi
Vende-se, alio 80, cl motör na f,1a
rantla. Tratar na rua João Pico"i, 44.

Vende-se

Máquina Elgin zig-zag. Tratar na rua
ErichSprung, 185, ÁguaVerde. Tra
tar 71-4321.

"'

Chácara
Vende-se, c/4.125m2, sem-casa, na
Ponta Comprida - Guaramirim. Tra
tarna rua João Planinscheck, 827 no
Escritório da UFSC - Nova Brasilia.

Vende-se
Filhotes de gato simês, cl 50 dias,
desverminados. Valor Cr$
800.000,00. Tratarfone 72-0207, cl
Isolde.

Vende-se
Sítio de 216 mórgos cl casa de oa

deira, um rancho grande, 2 lagoa,
12.000 pés de banas em Rio Natal

Corupá. Tratar 4998.

Chevette
Vende-se ano 80 e 82. Traatr 1211-
7946.

Vende-se
Teclado Yamaha BSS 50. Tratar na
rua Germano Wagner, 837, pröx,
Portal. Tratar 72-3519.

Vende-se
TV colorida Telefunken 24". Tratar
72-2931.

BelinaGL
Vende-se modelo Del Rey, ano 88,
azul met., em ótimo estado. Valor
Cr$ 300 milhões. Contatos fone 71-
'2643.

Passat
Vende-se, ano 80, por CR$ 130
milhõeS. Tratar fone 71-2643.

Brasilia
Vende-se, ano.77. Valor Cr$ 85
milhões. Tratar fone 71-2643.

Titulo
Vende-se, do Beira Rio. Contatos
fone 72-3121, em hor. comI. Valor a
combinar.

casa
Vende-se
Casa de madeira, cll 00m', terreno
750m2, ao lado Lot. StoAntônio. Inf.
na rua ME<Wilhlem, 705, c/ Sebas-
tião.

.

• ••••• a ••••••••••

:Farmácia :
•

:Müller •

• •

• A vista I ()% de desconto.
: ou cheque para IS dias :
: com preço normal :
• Rua Reinoldo Rau, 243 •

• •

: Fone: 72-3333 :
•••••••••••••••••

Brasilia

Vende-se, ano79, branca, em ótimo
estado. ValorCr$90milhões. Tratar
fone 71-0588, c/ Amarildo.

Terrenos
Seu lote nobre te espera em uma

praia bellssima. Falecomseu corre

tor de confiança Guilherme. Tratar
fone 72-3299.

Vende-se
2 máquinas: uma overloque 6.000
pontos, porCr$ 28 milhões e outra
Singer ca'seira, por Cr$ 5 milhões.
Tratarna ruaJosé T. Ribeiro, 3.713:
200m antes do salão Vitória -

Figuera.

Órgão eletrônico
Vende-se, para crianças Yamaha
CSS, por US$ 100 (dólares) ..

Vende-se
, 2 terrenos; um no Jardim VersaUIes
dei15x3Q no valor de Cr$ 180 mi
lhões. O outro de 14x26 próx. à

.
Crismar Malhas, na Barra, por Cr$
85 milhões. Tratar fone 72-2931.

Vende-se ou troca-se
Caita-se proposta no valor de Cr$
500 milhões, por um carro, uma

casamista, bar, lancheria completa,
c/3 qtos, sala, copa, COZ., lav., ba
nheiro, na Vila Rau. Tratar no ponto.
de táxi prõx, ao supermercado Rau
ou 72-7811 c/ Beto.

·Vende-se

Máquina overloque Phoner. Tratar
na rua Frederich Wilhelm
Sonnenhohl, 465.

Vende-se
Gibata motor· de Agrale. Tratar na
Rodovia 413, Km lO, na lanchonete
Vick em Barro Branco.

Vende-se
- 100 escoras para construção. Tra
tar na rua 312, -Ângelo Menel s/no, 2"
casa Yamoto.

Terreno
• Vende-sede 15x30, casa de 48m2, e
um alicerce de 79m', lat. da rua.
Bernardo Dornbusch, fone 71-9024.

Vende-se
Casa de alv., 6 meses de constru

ção, na Vila Rau. Tratar 72-2931.

Vende-se f)
Máquina de tricô e frontura Elgin'
Brother 840, na rua Daniel,Rumpel,
458.

Apartamento
Vende-se, na Vila Nova. Tratar 72-
2831.

Casa

Vende-se, em alvenaria, c/100m2,
murada cerca de alumlnio. Aceita"
se carro no negócio. Rua Antonio B.
Schmidt, 218 - I. da Figueira. Jguá •

. ,do Sul. Tratar fone 71-5621.

.

Precisa-se

Máquina de cobertura para alugar.
Inf. na rua FranciscoHruschka. lot.
Benjamin Stein, 51.

Vestido de noiva
Vende-se, manequim 42. Valor Cr$
1.500.000,00. Coníatos na rua Fran
cisco Hruschka - Lot. Benjamin
Stein, 51.

Radiola
Vende-se. ValorCr$l milhão.lnf. na
rua Francisco Hruschka - Lot. Benja
min Stein, 51.

- Apartamento
Vende-se, de frente p/ o mar, em
BarraVelha. ValorUS$52mil. Tratar
fone (041) 276-2636 em Curitiba
PR.

Atenção
Sr. Genésio Gadotli perdeu entre
10 a 15serrinhas tico-tico no trajeto
da BR que vai a Nereu Ramos.
Quem as encontrou favor entrar
em contato no Posto Marcolla ou

fone 72-0080, c/ sr. Genésio.

Casa

Vende-se, em Itajuba, c/97m', em
alvenaria, terreno cl 330m' a 150m
do mar. Tratar cl Iris forie 72-3500.

TERRENO
Vende-se Terreno 50x200 em

Schroeder na .Rua Mal. Castelo
Branco. Valor Cr$ 120.000.000,00
ou troca-se por carro ou moto no

valor. Tratar na Rua: Joinville - Lot.
Jardim São Francisco - 739, com
Adilson.

VENDE-SE LANCHONETE
Completa, na Rua Augusto Milke

141, próximo Clube Atlético

Baependi. ValorCr$l50.000.000,oo,
aceita-se carro no negócio. Tratar
pelo fone: 72-0759.

BICICLETA
Vende-se bicicleta 21 marchas tipo
Canyon. Valor Cr$ 15.000.000,00.
Tratarpelofone: 74-1101, com Nilo.

•

•

•

Barra Sul
Imóveis

Vende
Casa de alvenaria - cl 3 quartos, sala, copa, cozinha, banheiro,
despensa e terreno e/l.360m2, na Barra do Rio Cerro.
Casa de alvenaria - cl 2 qtos, sala, cozinha, banheiro e terreno cl

593,56m2,naB. doRio Cerro,
Casadealvenaria - c/110m2, 3 qtos, sala, coz., 2 bwe's, terrenomurado
e ajardinado, cl 405m2 - bairro São Luiz. Aeita-se carro no negócio.
Terreno - cl 4.384;55m2, situado numa colina, na Vila Rau, próx, ii
Faculdade ao lado da caixa d'água da Samae. Aceita-se carro no

negócio.
Chácara - e/60.000m2, na BaITadoRioCerro
Chácara - cl 50m2 naEstrada Garibaldi, distante 12 km do centro '

2 terrenos - cada cl 396m2, na rua Walter Marquardt ,

Terreno �eil.900m2, na EstradaPontaComprida - Guaramirim.

Rua Ângelo Rubini, 1223 - sala 09 - fone
(0473) 72-2224/ 72-3666 - Creci 5827

Funilaria

Jaraguã Ltda.
calhas e aquecedDr solar.

Rua FelipeSchmidt, 279
Fone 72-0448

Jaraguá do Sul- SC

r-----------------�---.
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Agora em Guaramirim
K:LAXO N

A nova maneira de você se vestir com sensualidade aDnhada
ao bom gosto e requinte.

Venha conhecer nossa,ColeçãoOutono Inverno
KLAXON,porque a vida éuma eternametamorfose

Cqnfecçöes Klaxon Ltda
Rua 28 de Agosto, 1297 - Guaramirim - SC

�---�----------�------�

A Varig e CORREIO DO POVO
informam seus novos novos números de

telefone e fax.

Varig .. fones - 71-0363 e 71-0091

Varig e CORREIO DO POVO - Fax-
71-0091

C) telefone do CORREIO .no POVO
contínua o mesmo - 72-3363.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



FAÇA

I

COMPRA-SE

Casa, atéCr$400milhões. Tratarna
rua Bernardo Dornbusch, 1950,_falar
cl Ineita ou'Miguel ou pelo fone 72-
1033.

-,

CASA
Vende-se casa de alvenarla semi

acabada, com terreno de 15x30 em

Nereu Ramos. Valor US$ 1 .500

(dólares). Tratar fone 75-2410, cl
José,

Para brisas '\
Vende-se para' todo tipo de
automóvel.TratacemNereuRamos,
na rua Júlio Tissi, 232 (próx. ao
campodo Estreita). Tratarfone 72-
2218.

.

VENDE-SE
Mesa pl estamparia, 2meses de uso
- nova cl 12 berços médio. Valor

US$ 950 (dólares). Tratar pelo fone
72-2418, cllngrit.

AULAS PARTICULARES
Para pessoas que possuam micro
286/386 - desenvolvimento de

planilhas eletrônicas. Tratar cl
Jussara pelo fone 71-5764 - hor.
noturno - Bairro Vila Nova.

COMPRA-SE
Compra-se Fusca em Bom Estado.
Tratar pelo fone: 72-2089. Aluga-se
casa pequena. Tratar pelo mesmo

fone.

Carroçaria;'de madeira
Vende-se carroçaria de madeira
pl Pick-up (F-100- ou 0-1-). Preço
de ocasião. Tratar no 72-0167,
c-om Picolé.

, !
Preçlsa-se
De vendedores que tenham veicu
los plentregas de produtos alimen
tícios. (Kombi, Fiorino, etc .. ) Tratar
comPicoU pelofone:71.:o1$4ôu na
R. Jorge Lacerda, 293. Urgente.

Terreno
Vende-se, na praia de Enseada,
ou troca-se por terrena em

Jaraguá, aceita-se carro, telefone
e moto no negócio. Contatos pelo
fone: 72-0579, falar com Sr.
Ronaldo.

Vende-se
Forno a gás nO 3 pl panificadora.
Tratar na rua João Franzner, 480.

Vende-se
2700 telhas romanas. Tratar na rua
João Planinscheck, 267. fone 72-
3794.

Terreno
Vende-se, cl casa de ABm', semi
acabada na rua João J. Ayroso, por
Cr$ 200 milhOes, aceito carro no

negócio. Tratar na rua Amazonas,
120 - fundos.

Or.ação dos Aflitos
Aflita se viu a Virgem aos pés da

_

cruz, aflitame vejo, valei-me mãe de
Jesus.
Confio em Deus com todas as

minhas forças, por isso peço a Deus
que ilumine os meus=camínhcs,
concedendo-me a graça que tanto

desejo. (Faça o pedido). Mande

publicareobserve o que acontecerá
no 4° dia. L.P.

-

Corcel L
Vende-se, ano 80 em bom estado,
porCr$ 130milhões. Tratarfone 72-
0759.

Compra-se
Carro, paga-se até Cr$ 90 milhões.
Tratar 71-3442.

Vende-se
Titulo do Elaependi. Tratar 71-3484.

Escort L

Vende-se, ano 84. Tratar 72-1003.

CorcelGT
Vende-se, ano 72 e vende-se
também terreno 12x30. Tratar fone
72-1690.

Compra-se
Carretinha pl carro. Tratar 71-0694
cl Armando à tarde.

Vende-se
Sauna lar, vencle-setravesseiro para
vibrar e massagear. Tratar na rua

JoséMarangoni, 55-Vila Nova, fone
. 72-2349.

Vende-se

Coleção de selos brasileiros. Tratar
72-1542.

Compra-se
Casa, paga-se atéCr$ 150 milhOes.
Tratar na rua Irmão Leandro, 160 -

·fundos - Vila Lenzi.

Opala
Vende-se, eno 73. Tratar 72-0049.

Vende-se
Guitarra e uma caixa de som. Tratar
na Estofados Gomes. E vencle-se
casa na Tifa da Mosca.

Vende-se
Mobylette Calei 82. Tratar na rua

Olympio José Borges, próx. casa da
Baiana, cl Silva.

Vende-se
Acordeon 120 caixos. Tratar na rua
Richardt Piscke, 388.

Vende-se
-,

Cão'Pastor Alemão, cl 6 meses.

Tratar 76-3684,

Vende-se
Terreno de 40 morgos em Águas
Claras - Figueira. Tratar 72-1392.

� �� , �� Y:"'; ,,�':'it .,,�

CP Classificados
RDZ -84
Vende-se Yamaha, ou troco por
terreno. Tratar na rua João
Planinscbeck - Vila Lenzi, ao lado do
Zonta Oficina de Bicicleta.

Compro
Terreno bem localizado. Tratar 72-
1129.

Casa '

Vende-se, de -madeira, cl 48m2•
Tratar na rua Lourenço Kanzler, 304. ,

Cão
Vende-se cão raça Bassê (Cofap).
Tratar 72-3397.

Bicicleta
Vende-se Caloi 87, 2 pneus novos

importados. Tratar 72-3440.

Procura-se
Casa pl alugar, de preferência
alvenaria. Tratar 71-8357.

CheveHe

Vende-se, ano 78. Tratar 71-9165.

Corcel

Vende-se, ano 78 ou troca-se po
carro mais velho. Tratar72-3317.

Terreno
Vende-se, no LQt, ,santo Aotonio.
Tratar 71-9065.

CheveHe

Vende-se, Hatch,ano80. TrCltar72:
0357.

.

Bicicleta
Caloi Cecizinha. 'Tratar 71-1921.

Vende-se
Móveis pl salão de beleza. Tratar na

,

rua Felipa Schmidt, 96.

Terreno
Vende-se, em Ro Molha. Tratar 71-
1451.

Casa
Vende-se, de madeira 7x8
desmontada. Tratar 73-0024.

Aceito

Facçaõ. Tratar 72-3892.

Vende-se
Motor de Fusca. Tratar 73-0106, cl
Fred. _

Vende-se
TV 5" cl rádio AM/FM p&b. Tratar
72-0214.

'-Opala
Vende-se, ano 72 reformado para
78, motOrem bom estado, 4 cilindros,
latoaria e pintura nova. Tratar 71-
4535.

Voyage
Vende-se ou troca-se por Fusca ou

. moto XL-125. Tratar na rua Fran
cisco Hruschka, 867.

o SEU

o

o

Relação de imóveis a venda

001 - Terreno em Piçarras a beira rio cl 4.185m' (Ancoradouro)
003 - Terreno na Rua João Januário Ayroso, 660, cl 522m' cl casa
de madeira (Rota da malha)
004 - Terreno 15x30 na Rua 313 - Centenário (imediações .do

Zonta da Marechal)
005 - Terreno na Rua Marina Frutuoso, cl 1.960m'
006 - Terreno na Rua Amazonas cl 1.720m'
026 - Terreno na Rua 732 cl 8.994,02m2 (Loteamento Liodoro

, Rodrigues)
043 - Terreno 15X31 (465m') Loteamento Ana Paula
046 - Terreno no Loteamento Ana Paula III - 14x25 lote n° 24

'\

Casas
013 - Ca_sa alvenaria - (em. construção) Rua Rudolfo Lessmann
cl 480m' cl terreno de 900m2
037 >Casa' alvenaria 60m' - Loteamento Liodoro Rodrigues ,

045 - Casa madeira - Ana Paula-H - Jaraguá Esquerdo
047 - Casa alvenaria cl 70m' + 1/2 água de alv, Rua Pedro Winter

(Iat. Walter Marquardt)
048 - Casa alvenaria cl 100m' no bairro Jaraguá Esquerdo

Apartamentos
016 - Edifício Caeteano Chiodini cl 147m2 + garagem
018 - Edificio Schiochet cl 156m'

Lotes financiados
019 - Loteamento Ana Paula III (residenciais e comerciais)
020 - Loteamento São Cristovão
021 - Condomínio Azaleias - (Empreendimento Classe A)

i 022 - Loteamento Acapulco na Praia de Piçarras
I
I
I
I
I
I
I

I
t
I
I
I
I
I
I

Lindo Terreno
023 - Situado aprox. a 5km do centro, e! boa água no terreno e

2 casas excelente estado 14.700m2

Chácara
024 - Chácara no Rio Molha cl 97.975m' e! ribeirão.
040 - Chácara em Nereu Ramos, e! 160.000m' ,e! casa e ribeirão

Terreno Comercial
025 - Av. Mal. Deodoro, e! 3000m'

Empreendimentos lmobiliarios Marcatt() "

I
r
I
I
I
I'

_______________________________J

Av. Mal Deodoro.1179

Compra eVende
,._
...

71-1136

DINHEIRO RODAR ....

MENEGOTTI - VEíCULOS I® IIMenegotti Veículos I Av. Mal. Deodoro, 930 - Fone 71-0499
-

Jaraguá do Sul - SC
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VENDAS

LOCAÇÕES
Av. Mal. Deodoro, 141 LOTEAMENTOS

Casa alvenaria - Barra do Rio Cerro, na Rua Pe. Aloisio Boeing
-

Casa mista -Rua Henrique Piazera, 103 - Centro
.

Casa alvenaria - RuaAlberto Picolli, 651 (aceita-se carro no negócio)

Locacão
..

Salas comercias
Sala comercial- no 10 andar naAv. Mal. Deodoro, 87 . Sobreloja própria pl escritório, cl sala
de espera, sala de serviço, almoxarifado e bwc.
2 Salas comercíals - Av.MalDeodoro, 88, 1" andar, própriasp/escrotório, consultóriose outos
afins,

.

01 Apartamento - na maArduino Pradi, 671 - fundos, cl 2 qtos, sala, coz., bwc, lavanderia, si
garagem
01 Kitinete - Rua Alfredo Funke, 76, c/2 qtos, sala, coz., bwc, área de serviço

CORREIÖ oo pOVO - Jallaguá do-Sul, 19 dejunho 'de,1�9�

Terreno - com duas salas comerciais e duas casa de alv., na ma Bemardo Dornbusch
Terreno - cl casa na ma Bemardo Dombusch
Terreno - de 14x28m no Lot. Vila Romana, bairro Vila Nova
Terrenos - cl 435m2, próx. ao ColégioGiardini Lenzi
Casa de alvenaria - c/2 qtos, sala, copa, cozinha, banheiro, garagem, próx. a Faculdade
Casa de alvenaria - próx. ao Hospital Jguá, cl 140m2 e terreno cl 700m2, cl 30m de frente
Casa de alvenaria - Rua Jorge Lacerda (centro)
Casa mista - c/90m2 em terreno de 15x30, na Rua José Narloch, 282, Lot. Ana Paula Il.
Casa de alvenaria - c/100m2, terreno de 14x26, ma João Franzner, 987, Lot. São Luiz
(4) Apartamentos - No edifício Jaraguá, 2 grandes e 2 pequenos.
Chácara - EmMassaranduba, c/80 morgos.
Chácara - EmGuaramirim, c/50 l11orgo��

CRECI 0914 - J

JAlliCUÁ
Vendas - Casas

1) Localizado na rua Erwino Menegotti,
Terreno c/640m2, em alvenaria de 238m2.

2) Localizado na rua Professor E. Airoso, 321.
Terreno c/968m2, em alvenaria de 142m2�espaço
p/ piscina)
3) Localizado na rua João João' Frazner, 666.
Terreno c/450m2, em alvenaria de 154m2.

4) Localizado na rua Olivia Chiodini Pradi, 184.
Terreno de 514m2 em alvenaria de 120m2

5) 'Localizado na rua Bernardo Dornbusch.
Terreno de 544m2, em alvenaria de 252m2.

6) Localizado na rua Bahia, 220 -Barra Velha.
Terreno de 150m2 em alvenaria de 120m2. Valor
Cr$ 220.(100.000,00.
7) Localizado na rus Três Rios do Norte

(cabeleireira Diva). Terreno de 450m2, em

alvenarla e rnadelra de 70m2. Valor Cr$
150.000.000,00.
8) Localizado na rua Alberto Stos Dumont, 558.
Terreno de 392m2, em rnadelra de 75m2• Valor

Cr$ 500.000.000,00.

Apartamentos
9) Condomínio Vila Nova, área de 86,80m2 (3°
andar, bloco 1, apto 303 garagem nO 17) poupança
+ financ. CEF.

10) Edif. Carvalho. Área de 193m2 (3° andar).
11) Edit. Carvalho. Área de 150m2 (3° andar).
Poupança + tinanc. CEF.
12) Ed. Argus. Área de 132m2 (5°andar). Poupança
+ financ.

13) Ed. Jaraguá. Área de 180m2 (13° andar). Rua
Preso Ep. Pessoa, 12.

Venda Imóveis Comerciais
Ponto comercial denominado Restaurante e

Pizzaria Stylus, rua Barão do Rio Branco, 195.
&

cßfIOJ)J)/NG

cßUL

petorno

garantido.

Li8ue-nos e

comprove.

/
7

LoteaJUento
Juvenbts
LOTES COM ENTRAdA +

fiNANCiAMENTO
VENdAS: CHAlÉ IMobiliÁRiA

FON E (047-�) 71 " 1 �00
RUA REINOlDO RAU. 61

FONES (0473) 72-1500 E 72-1390
, JARAGUÁ DO SUL - sc ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Honda (dó/ar comercial)
AcconlNSX US$152.500
LegendSedan : US$77.300
PreludeS US$45.400
AccordWagonLX. US$46.400
AccordSedan US$37.100
CivicSedanLX. US$32.000

. CivicWatchBack VTi.. US$ 37.100
CRXCov r. US$46.400
Outros (dó/arpara/e/o)
BMW325i -Ok-preto US$60.500
SaturnSC- 9l-blueblack. US$26.000
IoyotaHilux4x2-0k-azul.(dólarcoml) US$29.000
Mercedes 190E - 90 -preto US$ 49.000
HyundaiExceILS4p-Ok-prata(dólarcoml) ..US$16.000
SatwnSLcoupê-9l- branco US$29.000
Mazda626-0k-preto US$SO.OOO
Mercedes 190[2.3 -88- branco US$39.000
Mercedes280S- 76-azul... US$18.000

Spézia
Pampa 1.8L-branca 90

MonzaSUE - azulmet. � 89

OpalaDiplomata SE - azulmet.. 89
EscortXR3 -pratamet. 87
Prêmio S _ prata 89
MonzaSUE - pretoônix 85

OpalaComodoro-cinzamet.. .. ····· .. ···· .. ·· .. f··· .. ···· ·· .. ·83

Maraj6 - bordô 82

BrasiliaLS - vermelha 78

Fusca - bege 74

EscortXR4 conv. - amareIo 88

Mofos
CBX-750 - azulmet... 90
TeneréXI 600.- branca 90
Elefantré30.O - branca 92

XL-125-preta , .. 88

Turuna 125 _ vermelha 83

CG-125 -pruta 79

Spézia Automóveis
End. cornI. ,- Rua Joinville, s/n-Fone (0473)
71-9032 - Ed. resido - Rua Guaramirim s/n

Fone (0473) 73-1003.- Vila Nova

--;T�
SPORT
CAB

CP Veículos'-"

GoiCL 1.6 -marrommet., 89

GoIGTSc/ar-pretomet.. � 89
F-I 000 SS -prata 89

QuantwnCLc/aredir. -cinza 87
D-20 cab dupla 4p. cl ar e turbo (D) - bege 87
KadettSUE trio eletr - verdemet.. 90
EscortGL -prata : 88
DelReyGL -azulmet.. 88

BelinaDeIReyL-prata 88
Fusca I300L-azul.. 77
ChevetteHatch-backSL - prata 82
Chevettel.voreto 74
ChevetteL - marrom 84

Mofos
Kawasaki ZX-IO - preta 90

CG-I25 - vermelha 87
CBX-750F -brancalverm 87
ML-125 - vermelha 86
Monareta - biancá.' 86

Turuna 125-vemlelha -v !L 81

HP Automóveis
(defronte a Lukisa) - Rua Reinoldo Rau, 433

- Fone/fax (0473) 72-1353

Mimecar
MonzaSLIE 1.8 -azul.. 88

DeiReyL - branco � 89

EscortL - branco 88

Fusca 1300 - branco -:' 78

Fusca 1200 - branco 63�

Fusca 1300 - branco 82

SaveiroCL- branco 87

KombiFurgão - branca 85

Confira: Aproveite preços antes da a/ta
Fones: (0473) Fax 22-2828/ 22-7058/ 22-4793

Aceitamos cartas de crédito, leasing, com menor taxa;
várias opções de financiamento. Aceitamos seu veiculo
77 - SPORT CAR - Rua Joinville, 128 - Blumenau - sc

Rod. BR-288-.. Km 56 _ Fone 72-0035Solicite nossa visita, sem compromisso

r\IIenegotti
.

� ';

Kombi - bege 83
Kombi Cabo dupla - bege 82
GolCL - branco 88
GolCL -prata 92
ColGl.vbege 87
Gol GL - branco 87
GolGL - branco 90
GoIL-verde 8l
Fusca 13ÖO-branco 80

VoyageCL-prata 88
VoyageLS - branco .. : 85
EscortLX - preto , 91
Monza SL-prata : 91
VeronaGLX - vermelho 90
SantanaCL - branco 87
Santana CL - bege 88
SantanaGL 2000 - azul ; 88
SantanaGLS -cinza 89
PrêmioS-cinza 89
Uno- vermelho 89
ChevetteDL - azul.. 91
ChevetteSL 1.6 - dourado 90
ChevetteDL-cinza 91

BeIina-prata 89
CG-125 Today -azul 9l
ParatiCL - azul 90

Menegotti Veículos 5 AE=II
..

Fone 71-0499 - 71-0378
Av. Mal. Deodoro,930-Cx, Postal412

JAVEL
VeículOS novos
ElbaCSL 1.64p cinza
ElaWeekend vermelha

TempraOuro 16v2p vermelho

TempraOuro 16v2p : branco

TempraPrata4p azul

TempraPrata4p vermelho

TemvraPrata4p vermelho
Velculos Usados

.

'Y>rêmioCLS-cinza 89

PrêmioS - verde 86

Elba 1.3-verde 88
Elba 15 - vermelho � 88

DeIRey-bege 82

EscortXR3 - branco 89

PampaGL4yl1.8-branca 9I

Jaraguá Veículos, Peças e Serviços
Ltda.

Rua João Zapella, 214 - Fone 71-2111

Rua João Zapella,
·214 - Fone 71 - 2111

Aceitamos cartas de crédito. Melhorpreço em vetcotos
novos e usados. Atendimento especializado e oficina

CORREIO DO eovo ".Jaraguá do Sul, 19 dejunho de 1993Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



. CP Publicações Legais

Proclamas de Casamento

j
l.

Margot .Adélia Grubba
Lehmann, Oficia! do Re

gistroCivil do I'Tiistrito da
Comarcade Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina,
Brasil, fazsaberquecompa
receram neste cartório, exi
bindo os documentos exigi
dos pela Lei, afim de s� ha
bilitarem para casar, os se-
guintes: .

EDITAL N° 18.845 DE 07.06.93

ALFREDO ZICK EMEUTA BIER

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural dê
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em

Jaraguazinho, nesta cidade, filho de Alberto
Zick e Laura ButtendorfZick -

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua

Itapocuzinho, em João Pessoa, nesta cidade,
filha de Walter Bier e Gerda Klebber Bier
EDITAL N° 18.846 DE 08.06.93

ADINISIO MAIDA E JÔZE JUNIAR
WPES JESUINO

Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural de
Massaranduba, neste Estado, domiciliado e

residente na rua Hermínio Mafra Cardoso.v
146, nesta cidade, filho de H�rry Maida e

Ignez Stoinski Maida -

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Vila
Ibaré - Lavras do Sul, Rio Grande do Sul,
domiciliadae residente na rua 11 de Novem

bro, 496, em Massaranduba, neste Estado,
filha -de Vilmar Neves Jesuíno e Irma Mar

ques Lopes-
EDITALN" 18.847 DE 08.06.93

ALEXANDRE LUDVIC BUBNIAK E
ROSIMEIRERAMIREZGOULART

Ele, brasileiro, solteiro. comprador,natural de
RioNegro, Paraná, domiciliado e residente na
rua Ernesto Lessmann, 506,' nesta cidade,
filho de Tito AndréBubniak eArilda Silveira
Bubniak -

Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de
Encarnação, Paraguai,domiciliadae residente
na rua Joinville, 2.474, apto 3, nesta cidade,
filha de Fermin Ramirez e Iracy Goulart -

EDITALN" 18:848 DE 08.06.93

RONÉUO SACHT E SOmA MARIA
POSTAI

Ele, brasileiro, solteiro, metalúrgico, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na
rua Manoel Francisco da Costa, 4.367, em
Joilo Pessoa, nesta cidade, filho de Paulo
Sacht e lolanda Ruth Roweder Sacht -

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de
. São Jorge, Paraná, domiciliada e residente na
ruaManoel Francisco da Costa, em João Pes

soa, nesta cidade, filha de LinoPostai eMaria
AparecidaMorais Postai
EDITALN°18.849DE08.06.93
ADRIANO BRAMOWSKI

MARQUEWITZ E SILVANA
CLAUDETEMÜLLER
Ele, I!rasileiro, solteiro, mecânico, natural de
Guararnirim,nesteEstado,domiciliadoeresi
dente na rua Dona Matilde, 1.550, em Vila

Lalau, nesta cidade, filho de Mariano
BrarnowskiMarquewitzeRita MarquewilZ
Ela, brasileira, solteira, balconista, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua
Alberto SanI< -sDumont, 322w. emVila Lalau,
nesta cidade, filha de Invald Mario Maller e

Anelia Hinkeldei Müller-

EDITALN" 18.850 m: 08.06.93
IVAN l\tISFELD A\'ANSa E l\IARILEI
ODORIZZI

Ele, brasileiro, solteiro. técnico eletrônico.
O

natural deOurinhos, São Paulo. domiciliado e

residente na rua 266, nO 72, em Água Verde.
nesta cidade, filho de José Avanso e Edelgard
Misfeld Avanso-

Ela, brasileira, solteira. costureira. natural de
Rio dos Cedros. neste Estado. domiciliada e

residente na rua 226, n" 72, em Água Verde,
nesta cidade, filha de Valdir Odorizzi c Alice
Odorizzi-
EDITAL N° 18.851 DE 08.1)6.93
ROLAND MÖLLER E SALETTE

BECKER INÁCIO
'

Ele, brasileiro; solteiro, pedreiro. natural de
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em

Três Rios do Norte, nesta cidade. filho de

RudolfoMöller e Helga EngelmannMöller
Ela, brasileira, solteira, zeladora, natural de
Turvo, neste Estado, domiciliada e residente
em TrêsRios do Norte, nesta cidade, filha de

Miguel Manoel Inâcio e Elza Becker Inácio
EDITALN°18.852 DE 08.06.93
CLÁUDIOROBERTO SCHUMACHER
E SALETE FISCHER

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliado e resid ente em
Rio Cêrro II, nesta cidade, filho de Mario
Schumacher e Zilda Mueller Schmacher -

Ela, brasileira,solteira, indusiriária, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em

Rio Cêrro II, nesta cidade, filha de Adernar
Fischer e Iracêma Jurk Fischer -

EDITAL N" 18.853 DE 09.06.93
NELSON CLARO FERREIRA E
MlRIAM CRISTINA CUNHA

Ele. brasileiro, solteiro, operário, natural de
Laranjeiras doSul, Paraná, domiciliadoe resi
dente na rua Águas Claras, 582, em Ilha da

Figueira, nesta cidade, filho de Idalina Claro
Ferreira -

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de
Lages, neste Estado, domiciliada ê' residente
no LoteamentoCasa�ova, em Ilha daFiguei
ra, nesta cidade, filha de Antonio Miguel
Cunha e Celina de Fátima Cunha -

EDITALN°18.8S4 DE 09.06.93
MARCELO DE MELO SILVA E

ANGELAMARIA STOLF

Ele, brasileiro, solteiro, projetista, natural de
Lages, neste Estado, domiciliado e residente
na ruaVictorRosemberg.242, emVilaLenzi,
nesta cidade, filho de A1aor Ferreira da Silva
e DonaIia Zeli deMelo Silva-

Ela, brasileira, solteira, .wúliar administrati
va, natural de Jaragoá do Sul, domiciliada e

residente na rua Victor Rosemberg. 242, em
Vila Lenzi, nesta cidade, filha de A1ucindo
Stolfe lsolde Murara Stolf -

EDITAL N° 18.855 DE 11.06.93

ALESSANDRORABELJ.OEADRIANA
DECAMPOS O

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de
Jaraguá-doSul, domiciliado e residentena rua
José Theodoro Ribeiro, em Ilha da Figueira,
nesta cidade, filho de Antonio OscarRabello
e Eroídes RabeUo -

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de

Guaramirim, nesteEstado,domiciliada e resi
dente em Rio Branco, em Guaramirim, neste
Estado, filha de Braz Adolar de Campos e

Ápolonia Lunger -

'.

EDITALN°18.856 DE 11.06.93
SIRLEI JAIR NEGHERBON E

CLEONICE DE OUVEIRA

Ele, brasileiro solteiro, operário, natural de

Jnragua do Sul. domiciliado e residente na rua

João Januano A�TOSO, 87. em Jaraguá-Esquer
do. nesta cidade. filho de Albano Negherbon
e Olindina Stein Negherbon .

Ela, brasileira. solteira. operária. natural de
José Lacerda - Reserva, Paraná, domiciliada e

residente na rua Irmão Leandro, 3.193, nesta
cidade,filhade Vadivino Batista de Oliveira e

Iria Parailio de Oliveira -

EDITAL N" 18.857 DE 11.06.93

FRANCISCOCARLOSPEIXER E IEDA

MARISA SEDREZ

Ele, brasileiro, divorciado. publicitário, natu
ral de Guaramirim, neste Estado, domiciliado
e residente na rua Arthur Günther, 383, apto
202. bloco 02, bairro Anuzade, nesta cidade,
filho de Izidio Carlos Peixer e Cilda Maria de
Borba Peixer -

Ela, brasileira, solteira. comerciante, natural
de Brusque, neste Estado, domiciliada e resi
dente na rua Angelo Rubini, 1.838, em Barra

do Rio Cêrro, nesta cidade, filha de Arthur
Sedrez e Maria Reis Sedrez -

EDITAL N° 18.858 DE 11.06.93

JORDAN PASSERO E ISABEL
CRISTINA RODRIGUES

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliarde eletrônica,
natural deRiodo Sul, neste Estado. domiciliado
e residente na rua Jorge Lacerda 277, nesta
cicClle,lilho deWilsonLuizPasseroeMarlise
Silvia Passero -

Ela, brasileira, solteira, funcionária pública,
natural de Rio Negrinho, domiciliada e resi
dente na rua Jorge Lacerda, 277, nesta cidade,
filhadeAntonioRodrigues eElsinhaRodrigues
EDITAL N° Ui.859 DE 11.06.93
JOSÉ DIRLE. E CLACÍ FROTSCHER
Ele, brasileirc.solteiro, operário, natural de
Joinville, nesteEstado, domiciliado e residen
te na rua Jaime Gadotti, 205, em Vila Lenzi,
nesta cidade, filho de Mário Moser e Clara

Clarice Maser -

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de
Indaial, nesteEstado, domiciliada e residente
em Ribeirão Molha, nesta cidade, filha de
Arnario Frotscher e Edite Odeli -

EDITALN°18.860 DE 11.06.93
ADEMIRNEGHERBONECLEUZADE
WURDES PRESTES

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de
DoutorPedrinho, neste Estado, domiciliado e

residente na rua Joaquim Francisco de Paula,
150, nesta cidade, filho deErico Negherbon e

Agnese Negherbon -

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de União
da Vitória, Paraná, domiciliada e residente na
ruaWillyMahnke, ISO, nesta cidade, filha de
Amazonas Ferreira Prestes e Hilda Cordeiro
Prestes -

EDITALN" 18.861 DE 14.06.93

PAUWGILBERTOSTOLFEMARlNES
OENING

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de
Guararnirim, nesteEstado, domiciliado e resi
dente na rua 4J6, nO 393, em Jaraguá-Esquer
do, nesta cidade, filhodeOrestes Stol1'eMaria
Cecilia Stolf -

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de
Palotina, p.....m, domiciliada e residente em
Estrada Nova, nesta c�, filha de Adolfo

Oening e Olinda Roecker Oening -

E para que cheguem ao conheci
mento do todos, mandei passar o
presenteedital,que serápublicado
pela imprensa e em cartório, onde
será afixado por 15 dias.

EDITAL RuaPadre Alberto Jacobs, 650 - Nesta.

PATRÍCIA TAVARES DA CUNHA MELLO GOMES,
Tabeliã e Oficial de Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham
neste Cartório para Protestos os Títulos contra:

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou, se

recusaram a aceitar a devida intimação, faz por intermédio
do presente edital, para que os mesmos compareçam neste

'Cartório na rua Arthur Müller, 78, no prazo da Lei, a fim
de liquidar o seu débito, ou então dar razão porque não o faz,
sob a pena d'i)'ierem os referidos protestados na forma da

Lei, etc.

AntolÚo Vicente Tureck - Est. Felipe Schmidt, sln -

Corupâ; Central de Coniunic. e Mark. SC Ltda - Rua
Walter Marquardt, 749 - Nesta; Copysistem Ltda - Rua
José Emmendoerfer, 411 - Nesta; Gustaw Herald Seidel
- Rua Gustav Busch, 210 - Nesta; Ivan Cario Sacht - Rua
Manoel F. da Costa, 257 - Nesta; Luiz Carlos Goges .:

KElJaraguá do Sul, 15 de junho de 1993

PATRÍCIA TAVARES DA CUNHA MELLO GOMES
Tabeliã

Dr. Edson Carlos
Schulz

Vídeo Endoscopia Digestiva (estômago e

intestinos)
Illtrassonografia Geral (ecografia)

Gastroenterologia
Rua Jorge Czemietoicz, 84 Fone 72-1109

Convênio com Ilnimed - Banco do Brasil - CEF -

IPESC.

Estado de Santa -catarína
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

DECRETO N° 2.709/93
Suplemento dotações tio Orçamento vigente

o PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe
são conferidas ecom base na Lei Municipal n" 1.636/92, de IS de dezembro de 1992;
DECRETA:

.

Art. 1° - Fica aberto um crédito suplementar no valor de Cr$ 1.200.000.000,00 (Hum
bilhão e duzentos milhões de cruzeiros) para reforço dos programas e verbas abaixo
discriminados. constantes do Orçamento vigente, a saber:
1002 - DIVISÃO DE ESPORTES
1002.08462242.0S1 - Manutenção da Divisão de Esportes
1002.04 - 3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos Cr$ 1.000.000.000,00
1401 - DIVISÃO DE AGRICULTURA
1401.04140752.073 - Manutenção das Atividades da Agricultura .

1401.05 - 3j.3.2 - Outros Serviços e Encargos .os 200.000.000,00
Total.; Cr$ 1.200.000.000,00
Art. z: - Para fazerfaceàsdespesasmencionadasnoartigoanterior, será utiliz;ldoo recurso
do "Excesso de Arrecadação" verificado no mês anterior do corrente exercício.
Art. 3° - EsteDecreto entra emvigorna data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Jaraguá do Sul, 8 de-junho de 1993.
Dun'al Vasel

Prefeito Municipal
Atlolar Jark

Secretório tle Finanças

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

DECRETO N' 2.710/93
Concede COlll1'ibuiçílo li FUNDAÇÃOMUNICIPAL DE ESPORTES e tl6'

OIllrIlS provU/2ncúIs.
O PREFEITOMlJ]'.'}CIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe
são conferidas e com base na Lei Municipal n° 1.696/93, de 08 de junho de 1993;
DECRETA:
Art. 10 - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a conceder contrihl!ição à

FUDCÍaçioMunicipal de Esportes no valor de Cr$ 3.000.000.000,00 (Três bilhões de
cruzeiros) e a despesa correrá por conta do programa e verba abaixo discriminados,
constantes do Orçamento vigente, a saber:
1002- DIVISÃO DE ESPORTES
1002.0846n42.0S1 - Manutenção da Divisão de Esportes
1002.06 - 3.2.1.1 - Tranferências Operacionais Cr$ 3.000.000.000,00
Art.2"-Para fazerface adespesamencionadanoartigoanterior, será anuladoparciabnente

. o programa de verba abaixo discriminados, constantes do Orçamento vigente, a saber:
llOI - DIVISÃO DE OBRAS
HOI.169IS7S1.011 - Construções de Pontes
HOI.OS - 4.1.1.0 - Obras e Instalaçõcs Cr$ 2.900.000.000.00
Total. , Cr$ 2.900.000.000,00
Art. 3° - Para complementar o saldo da despesa não coberta pelo recursomencionado
no artigo anterior, será utilizado o saldo existente da dotação própria no Orçamento
vigente, no valer de Cr$ 100.000.000,00
Art. 4° - EsteDecretoentra emvigorna data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

-

Jaraguá do Sul. 08 de jUllho de 1993.
.

Du",al VIlSel

I'tefeito Municipal
Atlolar Jark

Secretório tle Finanças

AssisMareiel
Kretzer

Advogado - OABISC 8643
A �'. MaL Deodoro tia Fonseca, 97

EdificioDinner, sala 07 - Centro - Fone (0473) 71-2735'
89251-701- Jaraguá tio Sul- Santa Catarina

I.

�coAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TELEFONES ÚTEIS

éÓDIGO DDD 0473
CELESC•..•.•..._..•.•.•.....•........ ;72-0724

71::0724
CORPO DE BOMBEIROS 193

DELEG. DE POLÍCIA••......•72-0123
71-0123

POLÍCIA 190
DETRAN 72-1546

'71-1546
RÁDIG-PATRULHA 72-1010

71-1010

HOSP. E MAT. JARAGUÁ 72-1300
71-1300

HOSP. E MAT. SÃO JOSÉ 72-1977
71-í977

ÁQUA E ESGOTO 195

CORREIO 72-0989

IN"SS••••••••••••••••••••••••••••••••••••••72-0958 �

71-0958
POSTO DE SAÚDE•••••.•....••72-0789

71-0789
RECEITAFEDERAL.•• 1..••••••72-OO95

71-0095
PREF.MUNICIPAL••••••••••.•••72-0988

71-0988
RODOVIÁRIA.•..•..••.•.•••.••.••72"0622

71-0622
VIAÇÃOCANARINHO•••••••71-1422

PONTOS DE TAXIS
-

ARTUR MÜLLER
(R.ODQVIÁRIA) 72-0461
MAL DEODORO DA
FONSE<:A. 72-0661

72-0216
MAL FLORIANO
PEIXOTO..............•..... : ..... ó ••••••• ;72-0861
QUINTINO BOCAIÚVA
(BESC)......•.................................72-091,...

Horário de ônibus

Llnha.U........
Linha: lIamu" RIoC....... • Cm""
Segunda aSutaftlra
Saída .: Banado Rio CéJrO -04:20 I 06:30 I 06:� I 06:55 I 07:30
108:00 1\)8<30 109:00 I 09:30 I 10:001 10:30 I 11:15112:301 12:4S/
12:55/13:30/13:4511":00114:30115:00/15:30/16:00117:001
18:00119:00119:30/22:10 HIs.
Salda deCen1l'o -04:151 06:15107:05107:30/08:05108:30/09:00
109:15/9::MIIIO:55111:30/12:05/12:4S/13:15/13:40I'14:001
14:30/15:00/ISl3ÓJ 16:00/16:30/17:00117:30118:00/18:301
19:10/22:10/22:3SHIS.
Sábado
Salda de: lIIII'rra de RIo Corno • 04:30 1 06:30 1 07:30 1 08:00 1
08:301 09:00 �09:30 /.10:00/10:30/11:15/11:55 112:30/13:101
13:30114:30/15:30/16:30/17:30/18:30119:30/20:30 HIS.
Sa(dadeC....... -04:15106:15/'07:05107:30/08:Ô5108:30/09:00
109:30 110:05/10:55111:30/12:05112:45113:15114:05/15:051
'16:05117:05118:05/19:05120:10/22:10 HIS.

Domillgo
Salda de: C.._ 07:00108:00109:00110:00/11:00113,00/14:00

,.;" '

DISTÂNCIAS RODOVIÁRIAS e

JOINVILLE ; 44KM
BLUMENAU 50 KM via SC 416

58 KM via SC 413

FLORIANÓPOLIS (l) 185KM
CURITIBA : 178KM
POMERODE. 27KM
CORUPÁ 19KM
SCHROEDER. 14KM
GUARAMIRIM 8KM
SÃO FRANCISCODOSUL : 55KM
BARRAVELHA 58KM

I,

I,

I:
I,

"

I!

II

II

\
\ '

115:00/16:00117:00/18:00/19:00/20:10/22:IOHIS.
!;aida de: Bana do RioCeno- 07:30 I 08:30 I 09:30 I 10:30 I 11:30 I
13:30/ 14:30/15:30 116:301 20:30hrs.
Linha: Vila Raa-· COIIIro c Vila Rau

Segunda aSexta/elra
Saldade: C..11'0-04:30/06:40/07:10/08:05109:05/10:05/11:00
111:30/12:00/12:40/13:10/13:401 13:45114:30/15:051.(5:30
116:Q5 116:30/17:00118:10119:00 120:00122:10 HIS.
Sálda. dé Vila Rau -O3:� I 06:00 I 06:45 I 07:00 I 07:30 I 08:00 I
08:30109:30/10:30111:55/12:30/12:401 13:00/14:30/15:001
16:00 116:30 117:00 118:30 119:00 119:30 120:30 HIS.
Sábado-04:40 106:40/07:10/08:051 09:05/10:05111:00/11:30'
112:00/12:40113:501 15:05/16:05 117:0S/18:05/19:00/22:10
HIs.
Obs.: 11:00 e 12:40 Alternados.

SaldadeVlaRaa-04:OO/06:00/07:00/07:30/08:30/09:30/10:30
./l1:5S/l2:30113:00/14:30/l5:30/16:30/17:30/18:30/19:30Hrs.
DomIngo ._

. Salda dó: Vila Rau -07:301 08:00 I 09:00 110:001 11:00 113:00/
14:00/15:00 ló:001l7:00/18:00119:00/20:00/22:IOHIS.
Linha: voaRa. Via Rodeio
Segundo a$úlaftlra
..nda.de: C..... -04íOO 108:00/09:00/11:00/13:�/14:30/15:30
116:00/16:30/18:00/22:00 HIs.

Salda. deVlla Rau -04:IO/08�301 09:30/12:30 1t4:30/15:001
16:00/16:30/17:00/18:301us.
'Sábado
Saldade:C...1I'o·04:00I08:00I09:OOIII:00113:�115:001l7:00
t 18:00 HOIáÍios A1temados: 04:00
Salda. de YIIa Raa -08:30 I 09:30 /14:15115:30 117:30 118:30
"�iosAi_cios: 04:10 112:30 /22:10
Domingo
Salda doCOlllro-08:00/Il:00 113:00 1'17:00/18:90 HIs.
Saldade: VllaRau-08:30/II:30/12;30/13:30/17:30/18:30HIS..
L.....:C�. Ilha da FlpeIra
Segullda a uxtajelra
Saidade:C"1I'o-OS:10/06:30/07:00/07:30/08:00/09:00/10:OÓ'
11I:00/12:05/13:00/13:�/14:30 115:30 116:00/16:30/17:001
17:30117:35/18:05118:30 119:00 119:30122:30 HIS.
Salda. de : Ilha da Figueira -04;10/06:00 I 06:55 I 07:30 I 08;00
108:30 109:30/11:30/12:40/13;00/13:30114:00/14:30/15:001
16:00117:00/17:30/18:00/18:30/19:OQ/19:30/21·:15/Hrs.

'

Sábado
,

Salda deCea1l'o·06:301 07:00/07:301 08:00109:00/10:00/11:00
lll:SSlI2:05/13:�/15:00/16:00/17:00/IS:00/29:15 HIS.
Saldas de: Ilha da Figueira
-06:00/06:55107,30/8:00108:30/09:30/11:00/11:30/13:00/14:30
115:301Jó:30/17:l()'f 18:30

Domillgo
SaI••de: C..,11'0-08:00/09:00/10:001 i;I:00/12:00/14:00/IS,00
116:00 I 17:ooi 18:0( 119:00/20:10 HIS.:
Saldas de Ilha da Figueira -07:30 I Ó8:3il1 09:30 I 10:30 I 11:30 I
13:30 11.4:30 IIS:30 i 16:30 11.7:30 118:30 119:30 Hrs.,
Linha: Jaraguá." Sul-N...... 'Ramos .

SegundoSextaftlra
Salda oIe:Jaraguá doSuI -04:45105:10/07:15/10:00 111;451
13;45/15:�/16:30/17:�/18,4S/22:IOHlS; 122:45(CoIégioSão
Luiz) .

Saldade:N......Ramos·03:4510ô:45106:�/Q7:45/12:30/12:40
I 14:·151 16:151 16:55N8:151 21:001 22:30 HIS.
Sábado'
Salda de:-Jaraguã do Sul
·04:45106:30/10:00/12:00/13:4S/I.$:�/16:30 HIS.
Salda oie N...... Ramos
-03:45/06:30/10:30/12:40/14:15/16:15 HIS.

Domillgo
Salda de Nereu Ramos -07:4S I 14:00 1 18:00 HIS.
Salda deJaraguá doSul-IO:45/15:�/18:30 HIS.
Linha Jaraguá E.q...... - Cen1l'o

Segunda Q Sexta Feira
Saída de: Jaraguá E.q...... -04:101 04:15106:001 06:45/07:00
107:30 I 08:00/08:30/09:301 10:30111:30112:30113:30 113:25
I 14:301 IS:OOI 15:301 16:00116:30 117:00117:30/18:00/18:301

19:00 119:45.21:15 HIS
Saída de: Centro
-03:SS 1 04:00 1 05:30 I 06: I 5 106:30 I 07:05 / 07:30 / 08:00 I 09:00 I
10:00/1l:00/12:00/12:09SII3:40/13:�1 14:30/15:00/15:30
116:00/17:00 117:30 118:00 118:30 119:00 119:30 122:10 Hrs.
Sábado
Saída de: Jaraguá Esqllllrdo-04:10 / 04:151'06:00 1 06:30 1 07:00 I

07:40/08:30/09:30/10:30/12:4013:30/14:30/15:30/15:30 I
16:30 117:30 118:30 119:30 120:30 HIS. ,

Saída de: Centro-03:55104:00I 05:30106: I 5 I 06:30 107:05 I08:05
I 09:05/12:0S/12:05 113:�/13:00 IIS:00/16:00/17:00/18:00
IJ9:00/20:10/22:IOHIS.

-

Domingo
Saída"': Jaragul1Esquerdo-01:30/08:301 09:30/10:30/11:30/
i3:30/14:30/15:30/16:30i 17":iO/IB:30/19:30/21:IS HIS.
Saídas de:Centro-07:00/08:00109:001 !0:00/11 :00/13:00/14:00
11-5:00 116:00 1 18:00 119:00 120:00 rl2:l0 HIS.
L.....: LInha Jaraguá • T.... rios de.N_
Segunda aSexaftira

.

Saída de Jaraguá do SIlI·05: I0/07:00108:00 I09:00 110:00 IH :00,
I 112:05113:40115:00/16:00117:00f Hl40 118:}01l8:40/J9;00
120:00 122: IO HIS.

. ,

Sáida de Três Rios do Norte -04:10 I 06:J() / 01:30 108:3ó 1 09:301
10:30/11:30 112:40114:30/15:301l6;J0/17:30/18:4Il119:301
21:IS HIS
Sábado '

. ";.,
SaídadeJ�doSIlI-05;10107:ooí()8100/09:00/10:00J nee
112:0S/13:40/15:00/16:00/17:001 i'8:00,f 19:00/20:00/22:15
Hrs
'. . i' -.

Saída de Tres Rios doNorte -04: I O /-()600 1 07:30/08,30 I 09:30 I
10:30/11:30/12:40/15:30/16:30/17:30/18:30/19:30/21:ISHrs.
Domln&o o. ',:;

., "

...

Saídade: Jaraguádo SIlI-07:00/08:00tIO:30/12:001 14:00/16:00
I )8:00/20:90/22:15 HIS. '.
Saídade: Três Rios do Norte06:30 10�::30108:30/11:151t3:OO.f
IS:00/17:00/19:00 /21:15 HIS.
Comunicação
comunicamos que apartir de 16 março,de '1992 será implantada
lnais uma linha Urbana do Centro! R0d9viária Nova, conforme
segue
Saída do centro- 0ô:00· 06:30- 07:00-07:30 - 08:00.08:30.09:00 r

-09:30-10:00-10:30-11:00.11:30 -1,2:'!P.13:OO. 13:30- 14:00
-14:30-15:00 -15:30- 16:00-16:30-,[7:00-17:30-18:00 -18:30
-19:00- 19:30-20:00-20:30-21:30 ,21:00-22:00-22:30.
Saídada RedoviáriaNova- 06:15-06:115·07:15-07:45- 08:U •

08:45.09:15.09:4S .• 10:15.10:45-1.L:U·.1I:45.12:15-1z:.5
-13:15- 13:45 -14:15-14:45-15:15-15:46- 16:15-16:45-17:IS
-17:4S· 18:15-18:45-19:15- !9:45- 20:15- 20[45. 21:15- 21:45

.

-22:15-23:00

QsHoráriosestabelecidoo acimaciftldotetafrequenciadiariamente.
Linha €ohab. Cen1l'o

S�gunda Q sextaforia
Saída de: Cohab -06:00 I 07:00 112:30 1'14;30 1 17:30 120:30 HIS
Saída de: Centro -04:401 06:30/11:00/13:�/17:00/20:00HIs
Sábado- Não tem Horário aos sábadóS

.

Domillgo • Não·tem horário naliJiha aes domingoSl'
Linha: Jaraguá .. Sul· RIbeirão Grail... cioN_
Segullda a Sexta/eira c'

Saída de: Jamguá do slll-04:45 111:00 13:4S I i8:05
SaíHa dé Rib. Gde. do Norte -04:00 I 06: rs 112:30 HIS
Sábado

.

Saída de Jaraguá do SIlI-04:45 113:4S
Saída de Rib. Ode. do Norte - 04:001 O6:IS HIS
Obs, Sábados alternados

'

(Domingo- Nikltem horário na linha
Linha: Rlbelrio CavalO

Segullda a sextafeira
Saída de: Ribeirão Cavalo -05:30 I 06:30 112:30 1 18:30 HIS
Saída de: Centro -04:4S 1 05:10 11I:45117:� HIS
Sábados - Não tem horário aos sábados
Domingos» Não tem horário aos dOrnfugos
Linha: Cen1l'o· RIo Molha
Segunda a Sexta!eira

.

Saída de: Centro -06:30 1 (,2:05/18:40 Hrs

Saída de: Rio Molha -07:00 113:00'/ 19:00 Hrs
Sábado
Saída de Centro -06:30/ 12:05 Hrs
Saída de: Rio Molha -07:00 i 1100 Hrs,

Domingo - Não lern horário na linha

Linha: C.n1l'o - LoIeam..,'o Sio lul.

Segllnda a seextafeíra
Saída de'Cenlro-03:S5106:30/07:30/08:30/11 :00112:00/13:30
116:30117:30/18:30 Hrs.
Saída de: Loteamento São luiz 07:00 I 08:00 I 09:00 /11 :30 113'00
/ HOO I 17:00 I 18:00 I '19:00 Hrs
Sábado
Saída de: centro -06:30 1 07:30 108:30 111:00 HIS.
Saída de :Iot. São Luiz -07:00 I 08:00 I 09:00 I 11:30 Hrs.

Linha V Mey••• Cm1l'o
Sr.gulldl1 a Seaafeíra
Saída de: V. Meyer -04:20 I 07:50 112:40 HIS
Saída de: Centro -07:30 I 12:00 HIS.
Sábado
Saída de: V. Meyer -O7:� I 12:40 Hrs,
Saida de: Centro -07:30 I 12:00 Hrs.

Domiugo _" Não tem horário niiinha aos domingos
Linha • Francisco de Paula - Centro
S�grmiJa a Sextafeira
Saída de : Centro -06:30 /12:05 /13:�/18:40 Hrs.
Saídade Fco, de Patila -04:20 I 06:45/12:30/14:15 119:00
Sábado
Saída de: Centro -12:00/13:10 HIS /

Saída de: Feo de Paula 06:4S 112:20 1 14: I 5 / 19:00Hrs,

Domingo- Não tem horário na tinha aos domingos

Centro1oão Pessoa
'.'Slgunda a sextofeira

Saída de: Centro'
-04:00 I 05:10 I 06:30 1 07:30 I 08:30/11:00/12:05/1'3:35/15:00
117:30 118:3S/20:00/22:10 HIS.
Saída de: João Pessoa -04:30 1 06:00 I 07:50 I 08:00 I 09:00 I 11:30
ll3:00/14:00/16:00/18:00) 19:00/2I:OO/22:.40'H!s'
��

.

Saída de: Cenlro-04:00/05:101 06:301 07:30 10I!;301 "':00/12:0S
113:3SI.!S:00/17;30/18:3SI22:IO HIS:( Nohórário das 22:10 só

quan�o as industrias trabalham.
.

. .

..

Saída de:João PeSsoa -04:301 06:00/01:00 108:00.',09:00/11:30
1l3'OoIl4:001l6:001l8:00119:00·HIs

..

Aos domingos não tem horáiio
.. ,

Linha: Jamguá do Sul· Santa Luzia I.

l)omingo -08:15/18:00 HIs .

Sâbado- OS:15/11:001 11:45/13:30 f 16:30/22:1� HIS.'
�daaSexta.05:15107:00/1 i:001l1:451 t'3:25/13:30/IS:30
116:30/17:30 I 18:0SI 19:30 I 22!OS{ 22:10/22:30fIrs
santa Luzia I 811113! ',1 .:-

Domingo -07:00117:00 HIS:
Sábado -04:00 106;10 1 06:30 I 12:301.l4:30f�:so HIS.
�.•Sexta -04:00/04:05106:10/96:30/09:00/12:25/12:30/14:30
1-1.5:301 17:15/18:00/18:15120:� 1bS.
Linha: Jaraguá do Stil· Santa Ltmà ('via Rancho Bom)
Segunda a sexta feira

v
,

•

.,

Saída de: Rancho bom (Shd) -04:00106:15/12:15 f.I4:30 121:00
saída dejaraguá do SuI-05:10/1 L1lO/13:30/17:3CÍ/22:10 Hrs,
�bado
Saída de: Rancho Bom (Sild) -04:00:' 00: I 5.1. 1'2: 1.5/21:00 HIS.
Saídade: JãnIguá do SIlI·OS:IO/ll:OOI i3:30/17:301 22:10 Hrs.

Domingo
Saída de: Rancho Bom (Shd) -07:00 /17:00 'His,
Saída de: Jaraguá do StiI-08;OO f 18:00'Hrs. ,

Linha: JaragwI do Sul- 'Santa LuZia (Via São lojo)
Segunda • sexta feira

..

Saída de: Santa Lúzia -04:001 06:201 07:00if 12:30/17:00/21:60
Saída4e Jaraguj do StiI·OS:IO 1II:tio/I�:301 i6:00/22:!0 HIS.

Doßúngo
Saída de: Santa Luzia -07;00 1·17:00 hrs
Saída de Jamguá do Sul- 08:00 118:ooHls.
Linha Centrolfifa Schubert/Centro .; ,

segunda. sexta feira
'

saída de Tifa Schubert -04J S I 06:30.1 08:00 I 'l2:40 HIS:
Saída do Centro -OS: 101 07:00 1·12:().5 I'13:30
Linha; Jaraguá do Stil - São Pedro
Segunda a sábado
Saida de: São Pedro -O3:� I 05:� I 07:50 1 1.2:00 i i�;OO.fH:OO 1
21:00Hrs.
Saídade: JaraguádoSuI-OS:10107:00/II:00/l3:3Stl6:J)O/18:0S
/22:10 hrs,

Domingos
Saída de: São Pedro -07:40/16:301 21:00 HIs.
Saída de: Jamguádo StiI-09:00 /18:00 122:10 HrS.
Linha - Jaraguá do Sul- Santos

Segunda a sábado
Saídade: Santos-03:�/05:�1 07:�f.l2:00/IS:00 /17:00 121:00
I HIS.

.

Saída de: Jaraguádo Stil·05:10107;00/! 1:00 I 13:3S/16:00118;05
/22:10

Domingo
Saída de:,Santos -07:40 /16:30 121:00 HIS
Saída de: JaragwI do Stil -09:00 /18:00 122:10 HIS

Viação Canarinho Ltda.
"

TRANSPORTE
COM CARINHO
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



\.... ""\
......... ".,

.\
. _""'�

.

, CP:�Ofertas
�

300.000,00

\' ��
'''.,.1 ....... � ......

, ..

Tubos Santa Helena Ltda.
Divisão deconcreto

(tubifs e artefatos de concreto).
RI/a Joinville, 1016 - Fone 72-1101

Divisão de plásticos (tubos dePVC -eletrodutos/línhaesgoto
tubos depolietileno/mangueirapreta).

Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025
EscritórioGeral

Rua Cei. Procópio Gomes, 89 - Fone 72-0066

Spézia & Cio Ltdo
Serraria e serviços de trator

Madeiras para construção e serviços detrator
com profissionais especializados

II
@jp

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

- Decreto N° 2.712/93

de junho de 1993, confonne segue:
I - a) Verba-Hospedagem para
o Prefeito, Vice-Prefeito e Se-
cretários.........

.

b) Comissionados CC2 a

CC7 .

C) Comissionados CCS a CC13
e não comissionados .

. II - Verba refeição integral por
almoço aos sábados, domingos
e feriados ejantar .

- Reduzida por almoço 1I0S dias
úteis : .

Nivel Interior

3 1.720.000,00

2 1.400.000,00

1.100.000,00

360.000,00

Capital

2.570.000,00

2.100.000,00

1.650.0.0.0.,0.0.
'

o

�-_.�
.. �

...

BAR LANCHONETE ESCONOIOINHO LTOA
Carlos F. Minei
Eronero G. Minei

Sócios Proprietários
Especialidades da Casa
Diariamente Caldo de Cascudo
Dobradinha à Moda da Casa

Feijoada
Sopa de Camarão

Atendimento
De�'. a "; � partii daÚ'1:00h«iru

Sábados, DOmlng()s .4\ ,Fe1'Íados. a ]iartil; das 0.9:30.horas
Obs: Temos cô'..gclád()� piJra v",gen!!., Ac�itamos�E!tcom�nd!Íll..

RI�a: Cor/os Still/(Z;> 68.�
FOlle71-45(j5 (r,;,a de!T(JlúeSalíJoDõering}

(ll

.Sorarl

você
Ligue já !
72-3363

Jaraguá do Sul
73-0608

Guaramirim

CP

CLASSIFICAD_OS
Um bom

negócio para
"

Caça - Pescà - Camping - Náutica - Esportes
.

Distribuidor dos produtos:
Rossi - Tramontina - Yannes - Penalty
Taurus - Marinez - Cobra - Umbro
cas - Tokio - Tupy - Kanxa
Boito - Grilon - Hobby - ces

Preços super especiais a

vista ou a prazo
Av, Mal. -Deodoro, 583,

TeJs. (0473) 12-1389 e 71-8135.

TRAMONTINA

Jamail (

2-8

Rua Joio J. Ayroso, 772 - Jaraguá Esquerdo
Fone 72-0300

Jaraguá do Sul - SC

Dispõe sobre a Correção dos Valores das Verbas Hospedagem e Refeição� o Mês
de Junho / 1993.

o Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições e de
confonnidade com o disposto no Parágrafo 3°, do artigo II, do Decreto Municipal N°
2.670/93. de 22 de abril de 1993;
Decreta:
Art. 1° - Ficam corrigidos os valores das verbas Hospedagem e Refeição, para o mês

Art. l' - Este Decreto entra em vigor, com efeito retroativo, no dia OI de junho de 1993,
revogadas as disposições em contrário.

Jaragllá do Sill, 15 de jll"ho de J 993
DIlrval Vasel - Prefeito ItIIl"icipal

Adolar Jark - Secretário d« Finanças

Jaraguá Máquinas e

Implementos ltda
F�ne (0473) 71-0904

Fax 71-3669
RuaMax Wilhelm, 82 - Centro

. Jaraguá doSul- SC

CORREIO DO P VO - Jaraguá do Sul, 16 4e junho de 1993
./

---- ..���------------�----�-----------����--�--------------------------------------------------------------
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A sensualidade da Miss Jaraguâ 93, AdrianaMarizaAyroso, queparticipa hoje
do concurso Miss Santa Catarina 93, na Rivage Danceteria, em Blumenau.

/ CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 19 de junho de 1993 09

Sexta - 18/6
20: 15 - Questão deHonra - c/Demi

Moore, Tom Cruise, Jack
Nicholson e Kiefer Sutherland.
Censura: 12 anos

Sábado-19/6
.20:15 - Questão de Honra
22:30 - Fi.mePomô - 18 anos

Domingo - 20/6
20:15 - Questão de Honra

",�egunda - 21/6
Sem programação

Terça- 22/6
20: 15 - Questão de Honra

Quarta - 23/6
20: 15 - Questão de Honra

ACADEMIA VIDA ATIVA

Convida você a fazer: Musculação, Karatê, Ginástica:
aeróbica e localizada.

\

Oferece: "roupas para todas às atividades da acade
mia. Também lanches, sucos, vitaminas e bebidas.
Rua 11 de Novembro 268 -- Centro- Massaranduba,

,

Invista em você. Participe,
Massaranduba - SC

Florença

�.
1-D-'-'ca-'S-CÁ-e-le-I-'�-'U11-0-1
PorMargit Wagner

o Rei Pasmado e

a Rainha Nua

de Gonzalo Torrente Ballester

Depois do diabo e dos judeus,
eramasmulheresquemaistiveram
o sono dos fanáticos representan
tes da Inquisição, Aliás para o

Santo Ofício, elas não passavam,
com rarissimas exceções, de

inseparáveis amantes do demônio.
A trama do romanceO Rei Pasma

do e a Rainha Nua, do espanhol
GonzaloTorrenteBallesterttradu

ção de Clara Diament; Rosa dos

Temposj.parte dessepavcrque as

mullreresprovocavam nos íneios
ortodoxos da Igreja Católica.

- Tudocomeçaquandoumjovem
rei, que á inexperiência política so
mava a quasecómpleta ignorância _

nas coisas do m110r, decide passar a
noite com uma prostituta. Pela

manhã, ao vê-Ia despida na cama, o
rei, estupefato, , dá a deixa para os

• tonnen tos que passarão a segui-lo
até o final do livro, arrastandocon

sigo o leitor. "Até ontem à noite
nunca tinha visto umamulhernua,
Já viste coisamais bela?," diz ao fiel
conde que ajudara a promover o

yencontro. "0 paraíso tem que ser

uma coisa semelhante", COI!�p�.e't1:,
Por causa dessa visão, o rei cisma
que precisa ver também nua sua

,

esposa, a rainha - oque, por incrivel

que pareça, era proibido pelos re
presentantes doclero. Sexo, só para
fins de preservação da espécie e no
limite das vestimentas. Ver a pró
pria esposa sem ro.l1pa; nem pen
sar.

Torrente Ballester. de 83 anos,
divide-se entre as atividadesde es

critor, proíessor, crítico literário e

teatral.- Em 1985 ganhou o Prêmio

Cervantes,o nraior das letrasespa
nhelas. O autor diz que a história
se baseia, em parte, na vida de

Felipe IV, liue foi monarca da

Espanha entre 1621 e 1665. De -.

acordo com o escritor, muitos tex
tos assinad os por jesuí tas da época
dão conta de que Felipe IV provo
cou verdadeira polêmica na corte ao
sedeitar na cama de uma prostituta

- para aprenderos segredosdoamor.
/

Lazanha, pizza, peixe, carne, frango e petiscos.
Fomo a lenha

Leve uma pizza para casa e ganhe uma Coca
Cola litro.

Rua Marina Frutuoso, 149 - ao lado da

Confecções Martini

JaraguádoSul

Floricultura e Papelaria

Lilli Fiori
Temos variada linha depresentespura o Dia dos

Namorados, com preços especiais

Rua 11 de Novembro, 330 - Fone 79-1316
Massaranduba - SC

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081
Fone - 72-1862

I,

II

�m��fP��
ESCOLA DE NATA(ÃO o

Natação para todas as
idades durante o ano inteiro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



5 de junho

Dia m.undial do meio ambiente
-,

No dia 7 de junho foi
realizada na Escola Básica
"Almirante Tamandaré" uma

exposição de trabalhos sobre
o meio ambiente.

Partriciparam alunos e

professores de 1 a a S8 séries.

o trabalho teve como

objetivos:
- Criarumaconscientização

de como defender o homem, a
nossa casa, o nosso meio

ambiente.
- Construirumaconsciência

ecológica para melhorar as

condições de vida da

população.

É preciso defender o verde,
os nossos ammais, a nossa

água, o nos�o ar, mas

sobretudo defender o homem
ou seja, defender a a nossa

casa, o nosso meio ambiente.

"Não mate as flores, porque
elas são um pedacinho da
natureza. Elas embelezam e

perfumam".

Alunos 28 série A
Prof Eronilda N. Vailatti.

"Apreservação domeio ambiente está ligada a noção de valoresque
temos das coisas".

<

Alunos 78 série A.
Prof. Gilberto Eichinger.

"A.inda /,á tempo. Salvemo "OSSO mundo.
Preserve omeio ambiente. Devemospreservar anatureza,pois sem ela lião

podemos respirar e sem respirar como podemos amar?"
Alunos das 48s séries A, B, e C. Professoras Jussara Peixer, Angelita Santos,
Denísia Siewerdt.
10

�o homemprecisa ter
consciência do meio
ambiente".

Alunos 38s séries A, B e C.
Professoras: M8 Alvina
Hackbarth e Elite de Mira.

Usar técnicas criativas para
trabalhar a redação em grupo ou (

individualmente. Conversar com
os alunos sobre criatividade,
informar o que é uma redação
criativaoriginal. Mostrarquecriar
está ao alcance de todos. Deve-se
estimulara flexibilidadedo aluno!
Mostrar aos grupos que o texto

deve ser livre em termos de

repertório e que deve ser do gosto
dos alunos.

Nesse sentido a melhor coisa é
libertar os alunos da leitura

exclusiva do professor. Iniciar a -

construção a partir de temas

escolhidos pelos alunos, através
da confecção de painéis com ma

terial de sucata.

Consiste em exercícios de

desenho e escrita livre, de

associações de idéias, um tipo de

aquecimento para escrever. É
induzido a escrever palavras
soltas, a captar sem fiscalização
aquilo que estiver pensando.

Quando os grupos terminarem
seus trabalhos, será feita

ínterpretação pelos grupos dos
temasexplorados. Só então o aluno�
será induzido a escrever. Deve
procurarconjungaropensamento
com a mão que escreve, sem

preocupação de certo ou errado,
bonito ou feio, lógico ou ilógico.
A rigor, é aprender a usar toda a

criatividade decada um semmedo,
a deixara imaginação fluir. Assim
todos participam, do início até a

avaliação.
Redação de grupo
Trabalho realizado em grupo

pelas 6as, 70s e 8as séries.
Prof" lmeldi Testoni Professora de Português

(Imelde Ma Testoni).
CORREIO DO I?OVO - Jaraguá do Sul, 19 de junho de 1993

Animais
Nossos amigos
Invenção (�eDeus
Meu coração sente

Amorpor vocês

Importantes eles são
Semprejunto de vocês
Alunos 23 série C - Professora:
Eronilda N. Vailatti.

- A água? Os animais? O verde? O ar? Vamos salvá-los? Quero uma

natureza linda como o meu coração.
Alunosdas 1 �sériesA, B, CeD. Professoras:MOAlvilla, Rosa Testoni eStrlei
Simon Hackbarth.

"Ensinando aos homens o amor à natureza"
"Cabe à sociedadepreservar o meio ambiente, e às "Ol'US gerações o culto
desta herança: "

Alunos·séries 68 C, 78s A e B e 8" B.

Redação Criativa
(

Ullla das
técnicas
usadas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



-Sexualidade humana

i A .freqiiência ado amor
o

Na sociedade competitiva ein ,

que estamos, onde tddo tem que
-

sermaior, melhor e mais potente,
é comum a dúvidaque, mais cedo
oumais tarde, passa a atormentar
o homem. Quanto de sexo por
semana corresponde ao padrão
normal?É comum que a partir dos
40 ele tenhamenosorgasmos?Em
geral demora-se mais tempo para
ejacular nessa idade?Antes dever
algumas respostas, devemos ana
lisaro fato de quepara o ser huma-

::-'>. no não existe norma, a sociedade
) é que quantifica e "normalista ". E
os cientistas/sexólogos norte ame
ricanos são peritos nisto, num afã
de levar o prazer sempre além do

que se alcança agora. As outras

duas perguntas ficam à análise de
cada um. Segundo pesquisas do
Instituto Nacional de Envelheci

mento, em Baltimore, EEUU, a

partir dos 30 anos a freqüência de

orgasmos cai de 2,3 para 0,4 por
semana aos 70 anos (veja quadro).
Esta média leva em consideração
homens casados, compossibilida
des de ter relações sexuais regula-

20 2,0 104 49
30 2,3 121 10
40 1,6 84 8
50 1',0 52 2
60 0,7 35 4
70 0,4 22 8

*Se tiverparceira freqüente, amédia semanal de um homem'de20 anos
é de três orgasmos (,;
Fonte: Instittuo Nacional de Idade dos EUA.

alizado apenas umavez por sema
na. Aos 40 anos os homens têm

quase a metade de orgasmos que
tinham aos 20 e demoram em

média três vezesmais tempo para
ejacular do que quando tinham
recém-saído da adolescência. En

tretanto, àmedida em que se enve
lhece existe a possibilidade de
usufruir uma melhor vida sexual.

res, e homens solteiros, que po
dem chegar a três relações sexuais
semanais, em média, dependendo
de ter uma parceira estável. Pes

quisa mais recente do Instituto
Alan Guttmacher em 26 de abril
na revista americana Newsweek,
indica - todavia -, que tomando-se

porbase es 3.321 homens de 20 a

39 anos pesquisados, o sexo é re-

Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Luiz Alves

RuaProf. Simão Nees, 778 -

End. Telegráfico: SITRULA
Fone(0473)77-1134
Luis Alves - SC

Em momentos de maior pressão rém, não espere milagres pois
psicológica ou ansiedade, o ho- muitacoisaéfeítaparacorrigirou
mem deve aceitar como normal o melhorar a potência e nemsem

fato de que o nível da sua libido pre o resultado é satisfatório. A
cai. Sexo não é remédio para adaptação do desempenho à sua

frustações no trabalho e falta de idade éãmedida ideal: não tenha
dinheiro. Não se deve praticá-lo medo do sexo. Até porque, na

sem desejo ou com alguém por 'intimidade, não existem regras
quem não.se está atraído. A bana- para sua freqüência. Se mesmo

lidade e a obrigação são dois dos aos 90 anos houverdesejo e dispo
maiores inimigos da sexualidade. siçãopara acompanhar o ritmo de

O estresse aliado à idade po- sua parceira, o homem não preci
demgerar umbloqueiopsicológi- sa (nem deve) perder tempo:
coquelevaàimpotência. Especi- mantenha sempre em alta o ro

alistas arriscamos índices de 50% mantismo, as emoções ea fantasia
de causas orgânicas e 50% para na vida, pára que se propicie uma
causas emocionais, mas a prática relação amorosa saudável, onde
leva a crer que omaiorpercentual descobre-se o próprio corpo e o da
está para opsicológico. Aomenor parceira como se fosse a primeira
sinal de que alguma coisa na vida vez. E é. O orgasmo é sempre
sexual está errada, conversarcom único.
a suaparceira é omelhor remédio.
A maior parte das insatisfações
que começam na cama e acabam
nos consultórios dos psicóloges
poderia .er resolvida com diálogo
aberto, Semesmo depois do diálo
go o problema persistir, deve-se
consultar um bom médico. Po-

Tequi
Ériçp Gielow Neto

Peças e acessórios
RuaBaltaza:r Schmitt, 70 - Fone1Q473)

77-1130
II Luis Alves - SC

I'

II Farmácia Unifar
Bijouterias, perfumaria e

medicamentos em geral
RuaProf Simão Hess, 495 - Fone 77-

1153
Vila do Salto - Luiz Alves - se

.

AngeloMotosI'

Kleis Comércio e

Representações Ltda
Toda a linha de produtos agropecuários

- Material de construção
- Móveis e eletrodomésticos

- Distribuidor de gêneros alimentícios
Rua Paulo Kraisch, sin° - Fone (0473) 77-1198

\ Luis Alves - SC

Loja Baumgarten
Relojoaria - Confecções

- Fotos

Revelação na hora de

fotos puru documentos
Rua 11 de Novembro,

318
Fone 79-1222/79-1295.
Massaranduba - sê'

Pouca coisa é necessário para serfeliz, basta
apenas...

Sorriso nos olhos eAmor no coração
Seja confiante pense positivo

Ruall deNovembro-emfrenteàpadaria
Massaranduba-SC

Dúvidas sobre sexualidade hu

manapoderão serendereçai/àsà
esta seção, sendo' respondidas

-

sempre que o assunto mostrar

nível de imeresse geral.

Cooperativa
Agrícola Mista (.)
Juriti Ltda.·

.

ARROZ PARBOILIZADO
"Primo" e "Juritl"

Rua 11 de Novembro, 665 -

Pone (0.173) 79-I130
Telex (.17.1) 223 JURI - Massaranduba - SC

Ademir Sprung
Despachante oficial do DetranlSC- n"32()/80
Emplacamentos, licenciamentos, transferências,

seguros, negativas, multas, etc.
Rua ErichLeu, 30 (defronte à Celesc) -Fone 47-1218

Massarand�ba-/SC

II

Produção e Comércio
de Bananas Schappo

Produz, compra, vende bananas
de boa qualidade

Fone (0473) 77-1145 - Luís Alves - SC

C a n a b.a r r o's
Oficina de relógios e jóias,

Óculos de grau, pulseirasçjôias e relógios.
Rua 18 de Julho, 1033

Luis Alves - SC

Restaurante doAnú-
Aceita-se reserva partifestas de batizados e

aniversários
A partir de agosto também serviremos almoço

aos domingos

Rua 11 de Novembro, 362 - falar c/ Osni
;:;..;..c

Fone 19-1370
.t Massaranduba - SC I'

� �_....

CORREIO OU POVO - Jaraeuá do Sul. 16 de iunho__de t 993_
_ �.. � �__� _ -.:-r
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Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
•

Decreto n° 2.707/93
Declara imunes de corte árvores lIue especifica.

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista o disposto no artigo 7° do Código Florestal, Lei n" 4.771, de 15 de

setembro de 1965;-,
Decreta:
Art. 1" - Ficam imunes de corte devido suas as condições de beleza e raridade:
- a árvore de nome vulgar Estopeira, nome científico Cariniana estrcllewsis,

da família Leythidaceae, localizada na Rua Bernardo Dornbusch, próximo a

.passagem de nível da R.F.F.S.A., situada em imóvel de propriedade do Sr. Ralf

Hesse;
,

- a árvore de nome vulgar Ipê Roxo, nome científico Tabebuia heptaphylla da
família Bignoniaccae, localizada na Rua Henrique Piazera, n" 247, situada em

imóvel de propriedade do Sr. Fidélis Wolf;
- a árvore de nome vulgar Figueira do Brejo, nome científico Ficus insípida,

da família Moraceae, com idade aproximada de 80 anos, locaíizada na Rua

Bernardo Dornbusch, n" 222, próximo a cabeceira da Ponte do Rio Itapocú, situada
em imóvel de propriedade doSr. Waldecir Euclides Rocha;

- a árvore de nome vulgar Eucaliptus,' nome científico Eucalyptús Spp, da
família Myrtaceae, com idade aproximada de 80 anos, localizada na Rua Preso

Epitáeio Pessoa entre os números 352 e 400, situada em imóvel de propriedade do
Sr, Werner Voigt;

- a árvore denome vulgarSeringueira, nome científico Ficus elástica, da família
Moraceac.Iocalizada na Rua Adélia Fischer, em frente ao hotel Etalan, próximo
a cabeceira da Ponte Abdon Batista, situada em imóvel do Sr. EgolfTasclmer.
Parágrafo único - A coleta de-sementes e estacas dessas árvores somentepoderá

ser feita mediante prévia autorização da Prefeitura; .
.

'.

Art. 2" - Caberá a SEAMA - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do

Município de Jaraguá do Sul e aos proprietários dos imóveis, zelarpela conservação
dessas árvores.
Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.
<,

Jaraguá do Sul, 04 dejunho de 1993.
Durval Vasel

.

Prefeito Municipal
Ingo Paulo Robl

Secretário de Agricultura eMeio Ambiente

•

Decreto N° 2.708/93

Suplementa dotações tio orçamento vigente.
O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no uso das atribuições que lhe são

conferidas e com base na Lei Municipal N° 1.636/92, de 15 de dezembro de 1992;
Decreta:
Art. l° - Fica aberto um crédito suplementar no valor de Cr$ 29.l97.000.000,00
(Vinte e nove l,ífhoet> cento e noventa e setemilhões de cruzeiros), para reforço dos
programas e verbas abaixo discriminados, constantes do Orçamento vigente, a

saber:
0501 - Divisão de Pessoal
0501.14784722Jl08 - Despesas com o Transporte Coletivo
501.10- 3.1.3.2 -Outros Serviços eEncargos Cr$ 500.000.000.00
0503 - Divisão de Pocessamento de Dados
0503.03070242.014 - Manutenção do Centro de Processamento de Dados
503.02 -3.1.1.3 - Obrigações Patronais Cr$ 20.000.000,00
503-03 -3.l.2.0 - MaterialdeConsumo Cr$ 50.000.000,00
0504 - Dívísãe de Serviços Gerais
0504.03070212.015 - Manutenção da Divisão de Serviços Gerais
504.03 -3.l.2.0 - Material de Consumo � 'Cr$100.000.000,00
'504.04 - 3.l.3.2 - Outros Serviços e Encargos Cr$ 250.000.000,00
0504.05221342.018"- Manutenção dos Serviços Telefônicos, Telex e Fax.
504.12 - 3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos Cr$ 500.000.000,00
0504.14794792. O 19 - Manutenção do Sistema de Segurança, Higiene e Medicina
do Trabalho.

504.15 - 3.1.1.3 - Obrigações Patronais Cr$ 10.000.000,00
0702 - Divisãu de Saneamento
0702.13754282.029 - Manutenção dos Serviços de Saúde.

702.02 - 3.1, I. I - Pessoal.Civil.. Cr$ 5.000.000.000,00
702.04 - 3.1.2.. 0 - Material de Consumo Cr$ 1.000.000.000,00
702.06 - :l.1.3.2-0utros Serviços e Encargos Cr$ 2.000.000.(1)0,00
0801 - Divisão da Promoção Social
0801.15814872.032 - Manutenção dos Serviços de Assistência.
801.05 - 3.1.1.3 - Obrigações Patronais ..Çr$ 6.000.000,00
0901 - Divisão de Educação
0901.08411852.034 - Manutenção das Creches.
901 .. 04 - 3.1.1.1 - Pessoal CiviI... Cr$ 2.000,000.000,00
901.05.3113 - Obrigações Patronais Cr$ 500.000,000,00
901.06 - 3.1.2.0 - Material de Consumo Cr$ LOOO.OOO.OOO,OO
0901.08421882.036 - Manutenção da Divisão de Educação.
901.16 - 3.1.1.1 - Pessoal CiviI... Cr$ 5.000.000:000,00'
901.17 - 3. U.3 - Obrigações Patronais Cr$ 2.000.000.000,00
901.18 - 3.1.2.0 - Material de Consumo � � Cr$ .2.000.000.000,00:
0901.08472352.041 - Concessão de Bolsas de Estudo.
901.42 - 3.2.5.4 - Apoio Financeiro a Estudantes Cr$ 2.000.000.000,00.
0901.15824952.044 - Encargos com Inativos da Divisão de Educação'
901.48 - 3.2.5.3 - Salário Família Cr$ 1.000.000,00:
1001 - Divisão de Cultura
1001.08482472.056 - Manutenção do Parque Municipal de Eventos.
1001.04 - 3.1.2.0 - Material de Consumo Cr$ 100.000.000,00
1001.08482472.048 -'Manutenção da Divisão de Cultura.

!00'l.13 - 3.l.1.1- Pessoal CiviI... , , Cr$ 2.000.000.000,00
1002.08462242.051 - Manutenção da Divisão de Esportes
1002 - Divisão de Esportes

/

1002.02 - 3.1.1.3 - Obrigações Patronais .... ·.<."'•• ,-. .••••...•••..•..•••..•Cr$ 20.000.000,00
1003 - Divisão de Turismo ; j. ,D'

1003.11653632.055 - Manutenção da Divisão de Turismo
<.'

1003.07 - 3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos Cr$ 500.000.000,00 <

1101 - Divisão de Obras
-' 1101.16915752.057 - Manutenção da Divisão de Obras
1101.15 - 3.1.1.3 - ObrigaçõesPatronais Cr$ 200.000.000,00 <

1102 - Divisão de Estradas de Rodagem
1102.16885341.015 - Aquisição deMáquinas, Motores, Veículos e Equipamentos'
Rodoviários .

1102.01 - 4.1.2.0 - Equipamentos e Material Penuanente ... < •••Cr$ 800.000.000,00
1102.16885342.060 - Manutenção da Divisão de-Estradas de Rodagem
-1102.06 - 3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos Cr$ 998.000.000,00
1201 - Divisão de Projetos
1201.10583232.063 - Manutenção dos Serviços de Planejamento
1201.02 - 3.1.1.3 - Obrigações Patronais Cr$ 100.000:ÖOO,00
1201.03 - 3.1.2.0 - Material de Consumo Cr$ 30.000.QOO,00
1301 - Divisão de Serviços Públicos
1301.06301772.064 - Manutenção dos Serviços com a Segurança Pública'
1301.02 - 3.1.1.3 - Obrigações Patronais Cr$ 2.000.000,00
1301.04 - 3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos Cr$ 500.000.000,00
1402 - Divisão de Pecuária
1402.04150882.078 - Manutenção das Atividades da Pecuária
1402.02 - 3.1.1.3 - Obrigações Patronais : Cr$IO.OOO.OOO,00
Total. Cr$ 29.197.000.000,00
Art. 2° - Para fazer face as despesas mencionadas no artigo anterior, será utilizado
o recurso do "Excesso de Arrecadação" verificado no mês anterior do corrente

exercício.
Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.
Jaraguá do Sul, 4 dejunho de 1993.

Durval Vasel

í

.o

PrefeitoMunicipal
Adolar Jark

Secretário de Finanças
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Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sulsee
.

.

.

.

Estado de Santa Catarina

lei nO 1.696/93
Concede Contribuição à FundaçãoMunicipal de Esportes e dá outrasprovidências.
O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no uso das atribuições que lhe são

conferidas;
Faz saber a todos os habitantes desteMunicípio que a CâmaraMunicipal aprovou e ele

sancioná a seguinte Lei:
Art l° - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a conceder contribuição à

Fundação Municipal de Esportes no valor de Cr$ 3.000.000.000,00 (Três bilhões de

cruzeiros) e a despesa correrá por conta do programa e verba abaixo discriminados,
constantes do Orçamento vigente, a saber;

1002 - Divisão de Esportes
1002.08462242.051 - Manutenção da Divisão de Esportes.
1002.06 - 3.2.1.1 - Transferências Operacionais Cr$ 3.000.000.000,000
Art. 2° - Para fazer face a despesa mencionada no artigo anterior, será anulado

parcialmente o programa e verba abaixo discriminados, constantes doOrçamento vigente,
a saber:

.

1101 - Divisão de Obras
1101.16915751.011 - Construções de Pontes.
1101.05 -4.1.1.0 -Obras e Instalações Cr$ 2.900.000.000,00
Total. Cr$ 2.900.000.000,00
Art. 3· - Para completaro saldo dadespesa não coberta pelo recurso mencionado no

artigoanterior, será utilizado o saldo existente da dotação própria no Orçamento vigente,
no valorde _ : Cr$IOO.OOO.OOO.OOO,OO
Art 48 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

, I

Jaraguá do Sul, 08 de junho de 1993.
Du,.,al Vasel

Prefeito Municipal
AdolarJark

!\ecretário de Fmanças

lei nO 1.697/93
Alte", "Lei ,,-1.5751'}2, de 08/051'}2,qudispõesobreoEstatuto daFllndaçtloEduc,,

cio"",Regio"",JtITtlguunse - FERI.

OPreMtoMunicipal de Jaraguá do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas;
Faz saber a todos os habitantes desteMunicípio que aCâmara Municipal aprovou e ele

sanciona a seguinte Lei:
Art. 10 - Fica alterada a Lei n" 1.575/92, de 08 de maio de 1992, que dispõe sobre o

Estatuto daFundaçãoEducacional Regional Jaraguaense, passando a ter a seguinte redação:
"Art. 80 - O Conselho Curador será constituído:
I - Por um representante do Poder Executivo do Município de Jaraguá do Sul;
II - Por um representante do Poder Legislativo do Município de Jaraguá do Sul;
III - Pelos representantes de municípios da microrregião, no período de vigência de

convênios de co-manutenção quemantenham com a Fundação;
IV - Por um representante da Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul;
V - Por um representante do corpo docente das unidades educacionais mantidas pela

Fundação;
VI - Por um representante do corpo discente das unidades educacionais mantidas pela

Fundação;
VII - Por um representante dos Clubes de Serviço, em sistema de rodízio;
VIII - Por um representante do Centro Integrado de Profissionais Liberais;
IX - Por um representante da Comunidade Católica e um da Comunidade Evangélica

Luterana de Jaraguá do Sul."

"Art 9° - Ao Conselho Curador compete:
I - Aprovar e Fiscalizar a execução do orçamento, bem como aprovar as prestacões de

contas e os relatórios anuais;
II - Aprovar o próprio regimento e aqueles quea presidência da Fundação'encamínhar;
III - Sugerirmodificações do presente Estatuto, apresentando as propostas de alterações

aos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Jaraguá do Sul;
IV - Aprovar, em instância final,os Quadros de Sarreira do Magistério Superior e do

Pessoal Técnico e Administrative do centro de Ensino Superior com as respectivas
remuneracões e vantagens;

V - Zelar pela preservação das finalidades da Fundação;
VI - Autorizar a aquisição e venda de bens imóveis.inclusive as operações de crédito ou

outras asseguradas por garantia de bens imóveis da Instituição, bem como a aceitação de

doações com encargos:
VII- Aprovar as mensalidades, semestralidades ou anuidades escolares, propostas pelos

órgãos competentes das unidades educacionais;
VIII - Deliberar sobre a fusão, cisão, incorporação ou dissolução da Fundação:
IX - Homologar os eleitos pela Congregação do Centro de Ensino Superior para os cargos

de Diretor Geral e Vice-Diretor Geral do Centro de Ensino Superior:
X - resolver os cargos omissos ncste estatuto."

"Art. 10 - O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, nos meses dc março, agosto e

c

novembro, por co�vocação de seu presidente para deliberar sobre prestações de contas,
aprovação do orçamento, análise da situação econômico-finaceira da Fundação, procura de
fontes de subvenções, provimento de recursos financeiros para investimentos e o custeio da
Fundação e de suas unidades; bem como sobre outros assuntos em pauta.

"Art. 11 - A Presidência, como órgão executivo superior, cabe a coordenação, a.
fiscalização e a superintendência das atividades da Fundação, no seu todo.

Parágrafo Único - A Presidência e a Vice-Presidência da Fundação Educacional

Regional Jaraguaense será exercida respectivamentepeloDiretor Geral e Vice-DiretorGeral
do centro -íe.Ensino Superior por ela mantido.
"Art 16 -

...

Parágrafo 1° - Extinta a Fundação, o Patrimônio e os demais bens serão incorporados
a outras entidades que tenham fins iguais ou semelhantes, desde que registrados noConselho
Nacional de Serviço Social e sediados noMunicípio de Jaraguá do Sul, rnediante verificação
promovida pelo Ministério Público e aprovação .do Poder Legislativo Municipal.

Parágrafo 2° -

...

"

"Art. 17 - Confonue o disposto no Parágrafo Único do Art. II, deste Estatuto, a

Presidência e a Vice-Presidência da Fundação Educacional Regional Jaraguaense serão

exercidas pelo Diretor Geral e Vice-Diretor Geral, respectivamente, passando a coincidir o
mandato dos(çargos mencionados.

"
"

Art. �o - Os demais artigos da Lei n? 1.575/92 pemanecem inalterados.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Jaraguá do Sul, 14 de junho de 1993:.
Dun1fl1 Vasel

PrefeitoMunicip",
JoséBenedito deCampos

SecretárioGeral

lei N° 1.698/93
Autoriza e ExecutivoMunicipal a doar áreapara oßrêmio Esportivo JIlVentus
OPrefeitoMunicipal de Jaraguá doSuI;'nousodasatribuições que lhe sãoconferidas:
Faz saber a todos os habitantes desteMunicípio que a CâmaraMunicipal aprovou e ele'

sanciona a seguinte Lei:
Art. 10 - Fica desafetada de uso público especial passando à categoria de bem dominial

do Patrimônio PúblicoMunicipal, a área de 3.827,94m2, MI 26.567, correspondentes ao
.Iote 117 do Loteamento Juventus, aprovado pela Municipalidade em 18/12/92 (Processo
PMJS 6.633/92), situada à Rua 205 - LuizChiodini, bairro Jamguá Esquerdo, perímetro
urbano.
Art. 2- - Fica o Executivo Municipal autorizado a doar a área referida no artigo

precedente ao Grêmio Esportivo Juventus, para construção da arquibancada leste.

ParágrafoÚnico - Odonatário terá o prazo de 2 (dois) anos, a contarda data de outorga
da escritura da área, para a construção da referida arquibancada, sob pena de reversão da
área ao Patrimônio Público Municipal.
Art 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Jaraguá"do Sul, 14 de junho de 1993.
Dun'al Vasel

Prefeito Municipal,
Sigmar Benno Lucht

Secretário deAdministração.

Glmpanha do Agasalho
"- Foi realizado no último dia 5 de junho uma campan.ha de agasalhos, promovida pelos

integrantesdo JeepClubdeJaraguádoSul,coma colaboraçãodaSecretariadeBemEstarSocial.

Foram arrecadadas 3.473 peças, ondepartedestesdonativos foram distribuídos para aEscola

Municipal de 10grauMarcosE. VerbinnendaTifaBleese,EscolaMunicipal de 10 grauAdelino

Franzner, doMorro da BoaVista,Creche ValdirTheilacker do Jaraguá 84 e o restantedas peças
estão sendo distribuídos às famílias carentes cadastradas na Secretaria de Bem Estar Social.

- Naquinta-feira, dia 17.6.93 a SecretáriadeBemEstarSocial recebeno gabinetedo Sr. Prefeito
Durval Vasel, a I" Dama do estado de Santa Catarina, Sra. Vera Maria KarrunKleinübing, que
veio à Jaraguá do Sul para contemplar o nossomunicípio com auxílio aos trabalhos comClubes

deMães eClube de Idosos existentes nos diversos bairros, sob a coordenaçãoda sra.Maria Luiza "

Vasel, titular da pasta.
- Realizamos amanhã de lazerdefronte àCrecheWolfgangWeege domingo dia 6 das 9 às II

horas, com um grandqi)úblico presente,
- Dia 16 de junho, quarta-feira, a Secretária do nemEstar Social da PrefeituraMunicipal de

Jarnguá doSul foi anlitriãdoEncontrodeCoordenadoresdeCrechesdosllllllúcípiosde.loinvillc,
Guaramirim,Corupá, Schroeder, São Francisco, SãoBentodeSul,Massaranduba, Jaraguá doSul,
CampoAlegre, entre outras que formam a regional da Legião Brasileira dc Assistência.

.\lar;a Luiza J 'asel

Secr. de Bem EstarSocial

-CORREI'O�DO POVO - Jaraguá do Sul, 19 dejunho de 1993 13
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



•• II:':":" ._�_ ••:..:.:: .':-'-';JII:' •

..Näo.haverájoqosneste .. final :d-e .se,r;n�:rla·
.". • It.

_',

$
.,.: '� •

J'-
�,.

_ .';t.
_.

! ,- • .. l .

;;:
.•

_.
• '. � -. '«

�

Cruz de Malta lidera
certame daprimeirona
Jaraguá do Sul - o Cruz de

Malta é o líder isolado do returno

do Campeonato da Liga _

Jaraguaense de Futebol. O time de

Rio da Luz venceu todos os três

jogos disputados até agora e está a

dois pontos dovice líder, oAmizade
de Guaramirim. A equipe também
tem o artilheiro do campeonato,
Ademir Duwe, com 11 gols
marcados até o momento.

Três equipes dividem a terceira

posição com três. pontos cada:

Guarani, Malwice, João Pessoa e

Estrella. Naúltimarodada realizada
nos dias 12 e 13, o-destaque ficou
para o jogo entre Botafogo e Cruz

de Malta, como já se previa, que
terminou-com o resultado de 3 x 2

para o líder do certame. Outro jogo
que merece registro foi o empate
de 1 x 1 entre Amizade � Estrella, !

em partida disputada em Nereu

Ramos.Noprimeiro turno,jogando
em casa o Amizade venceu por 2

x 1 num jogo que foi marcado por
muitos cartões e três expulsões.

Nestefinalde semananãohaverá
rodada do certame da l" Divisão,
em função do Baile do Desportista

. que acontece no Pavilhão de

Esportes Manoel Perfeito de

Aguiar, em Guaramirim, com a

animação de duas bandas. O

campeonato prossegue 110S dias
26 e 27 próximos.

CLASSIFICACÃO DA 79 DIVISÃO
Class EauiDe PG J V E O GP GC SG

1° Cruz de Malta 6 3 3 O O 6 3 -3
2° Amizade 4 3 1 2 O 4 2 2
3° Guara_ni 3 3 1 1 1 5 5 O

. 4° Malwice 3 3 1 1 1 4 4 O
5° .roao sessoa 3 3 1 1 1 4 4 O
6° Estrella 3 3 1 1 1 .2 .2 O
7° 80taf090 2 .2 1 O 1 4 3 1
8° Alvorada 2 2 1 O 1 .2 2 O
9° Juventus 1 ? O 1 1 2 3 -1
10°

. Aliança 1 2 O 1 1 1 , 3 -2
11° Çaxias O � O O .2 O 3 -3

CLASSIFlCAÇÃq DOS ASPIRANTES

Class Equipe PG J V E O GP ,GC SG

1° Amizade 6 3 3 O O 5 O 5
�U João Pessoa 5 3 2 1 O 12 2 10
3° 80taf090 . 4 ? 2 O O 10 3 7
4° Estrella 4 3 2 O 1 3 1 2

, :>v Alvorada, 3 2 1 1 O 7 1 6
6° Aliança 2 .2 1 O 1 3 3 O
lU. Cfuztle�Blta .2 3 1 O 2 4 6 -2
8° Malwice 2 3 1 O .2 2 10 -8
!::lU Caxias O 2 O O 2 2 7 -5

10U Juventus O 2 O O 2 1 10 -9.
11° Guarani O 3 O O 3 O � -6

Malwice 2 x 3 Guarani
Estrella 1 x 1 Amizade

Botafogo 2 x 3 Cruz de Malta
Alvorada 1 x 2 João Pessoa

Obs.: O jogo entre Juventus xAliança
näo foi realizado em funçao do mau
tempo

Paola Glaci Hackbarth

18 Divisão
Resultados

Bicicross

Paola vence etapa de,r
campeonatobrasileiro

Jaraguá do Sul - A ciclista

jaraguaense, que compete pela
equipe de Brusque, Paola Glaci

Hackbarth., venceu a prova da

categoria 18 anos e mais, na 2a

etapa do campeonato brasileiro,
disputado em Santo Antônio. do
Sudoeste (PR), realizada noúltimo
dia 12. Paola, quenãoparticipou da
1 a etapa por não ter patrocínio,
agora carrega as cores e o nome da

• empresa Choco Leite. Ela é a atual

campeãbrasileira e pode chegar ao
bi-campeonato.

Haverá mais duas etapas do

brasileiro, em Sorocaba (SP) e Sã
Leopoldo (RS) e casoPaolaconsig
vencer as duas, ela conquistara o

segundo título seguido da

competição. Com a vitória no

Paraná, ela ja ocupa a 3a posição na .

classificação.
A próxima competição em que

Paola estará presente é a segunda
etapa do campeonato catarinense
que acontece ne município de Rio
do Sul- ela também não participou

'-da 1 a etapa por falta de patrocínio.

Aspirantes
Resultados

Malwice 1 x o Guarani
Eslrella O x 1 Amizade

Botafogo 5 x 1 Cruz de Malta
Alvorada 1 x 1 Joäo Pessoa

Obs.: O jogo entre Juventus xAliança
foi transferido om funçao do mau

tempo

TF'ansforme O seu BANHEIRO �'um ambiente V.I.P.
Visite CI ?1t?l'1!:'8tJ'}t - ZJ� &ZJ� .�

e conheça as' melhores

soluções em F'evestimentos cerâmicos, metais e louças sanitárias. Solicite um pré-orçamento pelo
telefone� 714411 ou venha conhecer pessoalmente nossas instalações: R� Reinoldo Rau,787 '

o Correio do Povo agora está ainda 'maisperto de
Massaranduba e LuislJAlves. Nilpróxima semana o caderno CP

. .

Regional vai trazer todas as informações da região.
CP ainda maisforte

I,

I,

(
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Juuenius joga com

oMarcilio domingo
Varzeano de Guaramirilll

A 7" rodada do campeonato varzeano de Guaramtrim, prevista para ser

realizada no úlumo final de semana foi transferida em virtude do mall tempo.

Como neste final de semana a Liga não escalará árbitros em funçõo do Baile

do Desportista, a 7· rodada acontece no dia 27. As equipes que disputam o

cerlame (16 ao todo), receberam cheques de Cr$ 2 miti'iões cada a titulo de

auxilio, da prefeitura municipal: Isto foi o resultado de uma indicação do

vereadar José Joaquim Fernandes, que solicitou .estes auxílios ao prefeito
municipal No ato da entrega. Fernandes foz�um novo pedido ao prefeito para
que se auxilie as equipes classificadas para a próxima fase do certame.

..._

Jaraguá do Sul- O Juventus

jogará em Itajaí neste final de
semana e tem a chance de apro
ximar-se mais da classificação
no quadrangular secundário do

campeonato catarinense. Depois
da vitória sobre o Araranguá,
por I x O, jogando no estádio
JoãoMarcatto, o "Moleque Tra
vesso", pega o Marcílio Dias,
embalado pela vitória por 3 x O

sobre o Joinville. O "Marujo"é o
líderdo quadrangularcom5 pon'f)
tos, à frente do Juventus que
tem 3. Araranguá e Joinville têm
dois pontos cada.

Para o jogo de domingo o

técnico Picolé não'Pode contar
.

com omeia Lívio, suspenso pelo
terceiro cartão amarelo. Mate
maticamenteavitóriadoJuventus

. deixa ambas as equipes em uma

boa posição, já que Araranguá e

Joinville fazem umjogo de vida
\

Oll morte no Ernestão.

Ciassmcoçào
Quadrangular Principal

Coi. Equipes PG J V E D GP GC SG
1° Criciúma 3 3 1 1 1 3 2 1
2° Chapecoense 3 3 1 1 1 3 3 O
3° Tubarão 3 3 1 1 1 3 4 -1
4° Figueirense 3 3 O 3 O 1 1 O

Quadrangular Secundário

1° Marcilio Dias 5 3 2 1 O 7 3 4
2° Juventus 3 3 1 1 1 2 3 -1
3° Araranguá 2 3 1 O 2 3 4 -1
4° Joinville 2 3 1 O -2 2 4 -2

Hexàgonal de Repescagem e Descenso

1° Caçadorense 6 5 2 2 1 6 4 2
2° Concórdia 6 5 1 4 O 3 2 1
3° Internacional 4 4 1 2 1 6 5 1
4° Joaçaba 4 4 1 2 1 2 2 O

.5° Aval 4 5 1 2 2 2 5 -3
6° Brusque 4 5 O 4 1 4 5 -1

r Taça Guaralllirim de Futsa!
Até o dia 30 deste mês estão abertas as inscrições para a I" Taça Guaramirim

de Futsal. O certame será aberto para atletas de fora do município em número

que não poderá ultrapassar a três jogadores por equipe. No caso de confirmarem

as três inscrições, um dos atleta, obrigatoriamente deverá ser-goleiro. Este é

o regulamento do Setor de Esportes da Prefeitura. 'Para maiores informações,

ligar 73-0660. 1-

Luis Alves é Prata nos Escolares
o município de Luis Alves conquistou uma medalha de prata nos XVI-Jogos
Escolares de Santa Catarina, realizados em �araguá do Sul. A atleta Cíntia de Cisti

conquistou o segundo lugar. no lançamento de dardo feminino e levou uma

medalha \.para seu município.

Pr6xime:,s jogos - Hexagonal de Repescagem (quarta
feira - 16/.6) - Inter x Joaçaba. Quadragular Principal
(domingo - 20/6) - Tubarão x Criciúma e Figueirense x

Chapeco-ense. Quadrangular Secundário - Joinville x

Araranguá e Marcrlio Dias x Juventus. Hexagonal de
Repescagem - Joaçaba x Caçadorense, Concórdia x Inter e.

Brusque x AvaL

Campeonato de Veteranos

Começa neste sábado, em Luis Alves, o campeonato de veteranos. Participam
5 equipes: Serafin, Vila Nova, Braço Elza, Laranjeiras e Faixa Azul.

BICICROSS
A equipe Corinthians Malwee de Bicicross pal'!icipou no último sábado, dia 12,
da segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Bicicross versão 1993 em Santo

tônio do Sudoeste- PR. A competição contou com 332 pilotos dos estados

do Maranhão, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa

Catarina, Rio Grande.do Sul, e Paraná.

Na avaliação final fei.ta por alguns dirigentes das federações estaduais, a prova

foi considerada como uma das melhores já realizadas no Brasil,
.

inclusive com um

índice técnico superior ao da prova da seletiva riacional do ano de 92, que apontou
os pilotos que fizeram parte da Seleção Brasileira que foi ao Mundial,
Os maiores pegas aconteceram' nas categorias Super Classe aro 20

.

e Masters

18 anos e mais: Santa Catarina teve uma excelente atuação, conquistando 7

titulos- quatro através da equipe de Brusque e três através da equipe de Jaraguá
doSu!.

O tempo instável observado
durante toda a semana pode vir a
ser um entrave para o time de

Jaraguá do Sul, que tem um

futebol mais leve do que o

Marcílio Dias. De qualquer
maneira,a vitória é fundamental

para as pretensões da equipe.
No caso de um empate o

Juventus ainda fica em situação
satisfatória na classificação. Vai

somar 4 pontos e enfrenta o

Joinville em casa na rodada se

guinte. A classificação é possí
vel, mas o time joga duas parti
das fora de casa - incluindo o

jogo com oMarcílio -, e somen-
.

te um jogo em casa, contra o

JEC, de quem não conseguiu
vencer nesie campeonato: fo
ram duas derrozas e um empate.

O outro compromisso do

Juventus no quadrangular será
com o Araranguá, no sul do

estado, na última rodada. O time
de Itajaí, que não esteve bem na

primeira fase do certame, está

relativamente tranqüilo, dada a

sua posição na tabela, ao contrá
rio do Juventus que fez uma

campanha até certa forma regu
lar,mas caiu no final da primeira
fase.

••••••••••••••••••••••••••••••••••
·
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• Mercadão· de Calçados •

Catarinense
Competicões de tiro

Festa dosAtiradores na 4afase
Grande Promoção de arrebentar a boca do

balão de 10 a 30 de junho
Além dos preços baixos,nas compras acima de

Cr$ 800.000,00. Você estoura um balão e

,. concorre à descontos de·IO a 50%

foram: no masculino, por equi
pe, em 10 lugar a Sociedade

Recreativa e Esportiva (SER)
Comercial, com um total de 266

pontos e, em 2° lugar a SER
Ouro Verde, com 264 pontos:
em 30 lugar a SER Catarinense,
com 262 pontos c, em 4o lugar a
Sociedade Atiradores Diana,
com 239 'pontos. O vencedor na

categoria individual foi Ivo

Mo�ich (Ouro Verde), com 30

Guaramirim - Integrantes
das quatro sociedades de atira
dores de Guaramirim participa
ram da 48 fase de competições
da V Schützenvereinerfest (Fes
ta das Sociedades deAtiradores)
do município, que termina no dia
28 de agosto com o baile de

entrega da premiação aos vence
dores. Antes, porém, acontece

no dia 25 de julho a -sa fase de

competições.
Os vencedores desta etapa

pontos - o máximo.

Já no feminino, a equipe ven..
cedora foi a SER Ouro Verde,
com 246 pontos, em segundo
ficou a SER Catarinense, com
242 pontos; em 30 ficou a SER
Comercial, com 2] 5 pontos e

em 40 a Sociedade Diana com

163 pontos. A campeã individual
no feminino foi Analise

Hornburg. da SER Ouro Preto.
com 28 pontos.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

e muitos brindes •

É o Arraiá de preços baixos.
Av.Mal. Deodoro, 345,

em frente ao Breithaupt (Mat. Const)
Jaraguá da Sul- SC.
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SANTA MARTA

CONSTRUTORA, INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTOA .

.�OJEI�, C�STRUÇÃO.DECORAÇÃO,VENDAS DE TERRENOS, CASAS E; APARTAMENTOS rua Reinoldo Rau, 541-Fon.:72 3282
z. -A'"
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Dia do Deficiente
No próximo domingo, dia 20 de junho, o Distrito Eclesiástico

Jaraguá do Sul, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana noO
Brasil, estará oferecendo 111110programação especial para os pais
de deftcientesflsicos e mentais epara ospróprios deficientesflsicos
de nossa região.

O encontro terá lugar nas dependências da Comunidade

Evangélica Luterana de Jaraguá do Sul-Centro. O início está

previsto para as 8:30 horas e o término para as 16 horas de

domingo. Para os participantes será oferecido um almoço bem

como 11111 café de confraternização.
As palestras deste dia estarão ao encargo da senhora Heidi

Kirst, de PortoAlegre, com larga experiência na área. Apalestrante
tratará de assuntos referentes ao dia-a-dia do deficiente e dos seus

familiares.
3° Leilão Mangalarga

Foi um sucesso o 3° Leilão lvfangalarga de Jaraguá do Sul,
realizado nodia 12/6/93. O evento contou com a participação de
criadores dos estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do
Sul e São Paulo.

Foram colocados à venda 48 animais, sendo 45 cavalos e 3

touros Nelore.
O grandes destaques foram:
- Epopéia Star- vendida por Cr$ 127.200.000,00 (coberta por

Qui/ate do Floreal); "

- Quirera Luahu - vendidaporCr$ 120.000.000,00 (cobertapor
ParagoiAiJ); e

- Inajá FJS - vendida por Cr$ 108.000.000,00 (coberta por
Paragoi AiJ). -

Foram vendidas 2 coberturas de Qui/ate doFloreal e Jásio OJC,
por Cr$ 64.000.000,00.

Foifeito também, o leilão de J potro cOTp 18 meses, doado por
Jaffer Fellcio Jorge. de Paranaval - PR. que re�deu Cr$

21.600.000.00paraaAPAEdeJaraguá doSul. sendo que o referido
potro foi adquirido por Eliseu Wendorf

Os animaisforam vendidosporcriadores dos estados doParaná,
Santa Catar;,ia e Rio Grande do Sul.

Jovem, o mundo precisa de você
Com este tema foi realizado mais um Encontro de Jovens em

nossa cidade, organizado pelo Secretariado de Emaús. O mesmo

aconteceu na Recreativa da lvfenegotti, onde estiveram presentes
mais de 800jovens de várias cidades de nossaDiocese, e apresença
do Pe.. Giovani, de Jaraguá e Pe. Aloísio. de Curitiba.

Assinado contrato de
Pe'ira da Malha

patrocínio
,

r

exclusivo
Jaraguá do Sul- A Caixa

Econômica Federal, através
do Superintendente Regional
Armando César Arruda,
assinou o contrato de

patrocínio exclusivo da T"
FeiradaMalha.ACEF, será o
banco exclusivo dafeira e vai
assinar toda a campanha
publicitária de divulgação. O
contrato assinado entre o

banco, o Rotary Club de

Jaraguá do Sul e a prefeitura
municipal, prevê o repasse de
Cr$ 400milhões decruzeiros,
constituindo-se nomaior vol
ume de .recursos oferecidos
<pela CEF no estado até hoje.

. .... � -
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Beneficiamos., Transportamos
O ARROZ PARBOILIZADO

será instalada uma mini

agência para os pagamentos
de mercadorias .

compradas
durante a feira. Obanco ainda'
terá sua assinatura em toda a

campanhanatv.rádio.jomais,
'out doors, etc.

Sularroz Beneâciamenro e Comércio de Arroz LIda,
Estrada Benjamin Constant.•1,,·, Fone: (0473) 47 .

1 1 77,Fa.x:(04731�7. 1323· CEP 89108 Massara"duba· SC.

-Distribuidora de
Parafusos' Ewald Ltda
Parafusos, porcas, a"uel#s,
brocas, machos, buchas,

Kraxeiras e se"a$.
Rua Bernardo Dornbusch, 1136
Fone (0473) 72-0136 e 71-3947

Jaraguá do Sul

O repasse dos Cr$ 400

milhões acontece

imediatamente, dependendo
apenas de conversações entre
o gerente da agência de

Jaraguá do Sul, COIU os

promotores da feira. Todo o

dinheiro será liberado de uma
só vez e depositado em conta, '

na própria Caixa, a ser

instituída. A Feira da Malha
A Caixa também terá U111 deste ano acontece no mês de

stand central na feira onde .julho.

Objetivo é ampliar a regionalização

CORREIO absorve a
"FolhaRegional"

Após quatro anos de circula
ção ininterrupta, a decisão de
fundir-se ao CORREIO DO
POVO teve, da parte da Folha

Regional, a intenção de abrir

espaço para veículo de maior

porte, queoperacionalizeagran
deza dos municípios abrangidos
pelaAMVALl

Aceita
-

a proposta, o COR
REIODOPOVO circula apartir
desta edição com o caderno CP
REGIONAL, sentindo que não
há necessidade de continuar
com aquele título e oferecendo,
aos assinantes, anunciantes e

leitores da região maior opção
de informação, negócios e lazer.
Ao absorver todas as assina

turas e anunciantes da Folha

Regional, o CORREIO DO

POVO dá 'mais um passo no

processo de reestruturação que,
com a régionalização, circulará
na faixa de trinta e cinco a qua
renta mil exémplares/mês, con
tra a média de três a quatro mil
da concorrência. Também faz
parte do projeto o fortalecimen
to da linha editorial do COR
REIODO POVO,já considera
do o melhor jornal da região.
Atualmente com 'excelente
infraestrutura humana e equi-'
pamentos de I" geração, além
de inúmeros colaboradores
eventuais, o CORREIO DO
POVOprometeno 75° aniversá
rio de fundação - é omais antigo
semanário de Santa Catarina -

muitas novidades a nível empre
sarial, maior agilidade

jornalística, trabalhos comuni
tários e promoções em geral.
,OCORREIODOPOVO lan

ça o lema: CRIARPARA INTE
GRAR!

COMUNICADO
Ao asswnir a responsabi

lidade pelas assinaturas e

anunciantes da Folha Regio
nal, o CORREIO DO POVO
não será, em hipótese algu
ma, responsável por eventu
ais ônus existentes com ter

ceiros, até esta data,
Dúvidas poderão ser sa

nadas com as Sras. Maria
RosaeVâniaRosa,fone(0473)
791394.

AQUI VOCÊ ENCONTRA TUDO O QUE �RECISA
COM A QUALIDADE QÜE VOCÊ, ME�)ECE

E AS MELHORES CONDiÇÕES DE PAGAMENTO.
.MÓVEIS
• ELETRODOMÉSTICOS . ;, ,

• BRINQUEDOS ;';"
• TECIDOS /CONFECÇÕES'

• FERRAGENS
•MAT. DE CONSTRUÇÃO
.PNEUS
.DECOFlAÇÃO

É HOU DE ABAmCEI A CASA
SEM ESVAZIAR O BOLSO•.

NOS SUPERMERCADOS
BREITHAUPT

TODOS OS DIAS VOCÊ ENCONTRA
PRODUTOS DE ÓTIMA QUALIDADE
COM PREÇOS SUPER ESPECIAIS
E EXCELENTE ATENDIMENTO .

VENHA CONFERIRI
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